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Bereikbaarheid auto:  
Vanuit Den Haag/Utrecht neem op de A16 afslag 24 IJsselmonde/Havens 1005. Houd op de afslag 
rechts aan en volg daarna de rotonde driekwart richting Oud-IJsselmonde/Havens 1005. Ga bij de 
verkeerslichten rechtdoor en volg de weg tot u na ongeveer 1 km links de Verolme loodsen ziet. Op 
dit terrein rijdt u rechtdoor (evenwijdig aan de hoofdweg) tot aan het einde. Ons kantoor bevindt 
zich aan de rechterkant.  
 
Vanuit Dordrecht neem op de A16 afslag 24 Feyenoord/Havens 1005. Houd op de afslag rechts aan 
en volg de weg geruime tijd tot aan de verkeerslichten. Ga hier rechts en volg de weg tot u na 
ongeveer 1 km links de Verolme loodsen ziet. Op dit terrein rijdt u rechtdoor (evenwijdig aan de 
hoofdweg) tot aan het einde. Ons kantoor bevindt zich aan de rechterkant.  
 

Vanuit Europoort volg de borden Ring Rotterdam Oost. Direct na de aansluiting met de A16 neem 

afslag 24 Feyenoord/Havens 1005 en vervolg de weg zoals aangegeven vanuit Dordrecht. 

 

 
 

Toegangspoort auto, aanbellen intercom. Rijd rechtdoor, ga met de bocht mee naar links, sla direct 

rechtsaf, rijd rechtdoor, aan de linkerkant vindt u de parkeerplaatsen, aan de rechterkant bevindt 

zich de hoofdingang van het hoofdkantoor. 
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Bereikbaarheid openbaar vervoer:  
Streekbus 140/141, halte Oostdijk 

Streekbus 183, halte Roelantweg 

Tramlijn 23, halte Beverwaardseweg 

 

 
 

Ga zuidwestelijke op Beverwaardseweg richting Schinnenbaan. Sla rechtsaf naar de 
Gaardermeesterweg. Sla linksaf naar de Benedenrijweg. Sla rechtsaf richting Oostdijk. Sla linksaf naar 
de Oostdijk. U vindt uw bestemming rechts. 
 

 
Toegangspoort voetgangers. Door poort, de hoofdingang bevindt zich na enkele meters links van u. 


