
Routebeschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbaar vervoer 
 
Vanaf NS station Rotterdam CS / Hofplein 

• Vanaf Rotterdam CS te voet naar metro Hofplein. Van 
daaruit de metro (Randstadrail) richting Den Haag en 
uitstappen bij metro Rodenrijs. 

 
Vanaf NS station Den Haag CS  

• Bus 8 richting Metro Nootdorp. Vanuit Metro Nootdorp 
de metro (Randstadrail) richting Metro Hofplein en 
uitstappen bij Metro Rodenrijs 

    

Vanaf NS station Utrecht CS 

• Trein richting Den Haag CS, uitstappen bij Mandelabrug 
Zoetermeer. Van daaruit bus 170 en uitstappen bij halte 
Sint Petrus Rusthuis. Dan bus 174 en uitstappen bij halte 
Spoorhaven 
 
 
(voor actuele reisinformatie 0900-9292 of www.9292ov.nl). 
 
 

  

Eigen vervoer 
 
Vanuit Amsterdam 

• A4 richting Den Haag. 
• Bij Prins Clausplein A13 richting Rotterdam. 
• Afslag Rotterdam Airport/Berkel en Rodenrijs (11). 
• Bij verkeerslichten linksaf de Doenkade op (N209). 
• Beide verkeerslichten rechtdoor, langs vliegveld 

Rotterdam Airport. 
• Na 3.3 km bij rotonde rechtsaf. 
• Na 150 meter bij rotonde linksaf de N471 op richting 

Berkel en Rodenrijs. 
• Weg volgen en na ongeveer 1 km rechtsaf het 

industrieterrein Spoorhaven op. 
 
 

Vanuit Den Haag 

• Bij Prins Clausplein A13 richting Rotterdam. 
• Afslag Rotterdam Airport/Berkel en Rodenrijs (11). 
• Bij verkeerslichten linksaf de Doenkade op (N209). 
• Beide verkeerslichten rechtdoor, langs vliegveld 

Rotterdam Airport. 
• Na 3.3 km bij rotonde rechtsaf. 
• Na 150 meter bij rotonde linksaf de N471 op richting 

Berkel en Rodenrijs. 
• Weg volgen en na ongeveer 1 km rechtsaf het 

industrieterrein Spoorhaven op. 
 

Vanuit Rotterdam 

• Vanaf A20 afslag Centrum (14) nemen. 
• Vanaf rotonde Schiekade de Schieweg op richting Berkel 

en Rodenrijs (N471). 
• Beide verkeerslichten rechtdoor. 
• Na 3.1 km bij rotonde rechtsaf (N471). 
• Weg volgen en na ongeveer 1 km rechtsaf het 

industrieterrein Spoorhaven op. 
 
 
 
 
 

 
Vanuit Utrecht 

• A12 richting Rotterdam/Den Haag. 
• A20 richting Rotterdam. 
• Bij splitsing A20 bij Rotterdam volg ring Rotterdam/Den 

Haag. 
• Vanaf A20 afslag Centrum (14) nemen. 
• Vanaf rotonde Schiekade de Schieweg op richting Berkel 

en Rodenrijs (N471). 
• Beide verkeerslichten rechtdoor. 
• Na 3.1 km bij rotonde rechtsaf (N471). 
• Weg volgen en na ongeveer 1 km rechtsaf het 

industrieterrein Spoorhaven op. 
 

 
Parkeren 

• Parkeergelegenheid naast het gebouw. (bezoekers) Vrij parkeren. 
 
 
 
JACkLING kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden binnen deze beschrijving, zelfs niet wanneer JACkLING tussentijds op de hoogte is gesteld van 
deze onjuistheden en/of eventuele gevolgen daarvan. 
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