
Bereikbaarheid Auto 
+31(0)10 742 03 80  Rivium Boulevard 301-320, 2909 LK  Capelle aan den IJssel 

Vanuit de richting Den Haag 
Neem de A13 richting Rotterdam, vervolgens de A20 richting Dordrecht/Utrecht en dan de A16 richting 
Dordrecht/ring Rotterdam. Neem afrit 25, Capelle aan den IJssel (N219). U blijft Capelle aan den IJssel volgen 
en na het verlaten van de rotonde gaat u direct rechtsaf (bij benzinestation Tango) en neemt u de afslag 
Fascinato/Rivium.  Bovenaan bij het stoplicht gaat u linksaf, na 50 meter gaat u bij het eerstvolgende 
stoplicht linksaf.  

De hoofdingang van het gebouw ligt aan direct aan uw linkerhand. Om te parkeren gaat u 
direct links en rijdt u voor het benzinestation Tango langs naar beneden tot de slagboom 
van de parkeergarage. U meldt zich bij de receptie via de intercom. Let op! U parkeert hier 
gratis. 

Vanuit de richting Utrecht/Gouda 

U volgt de A12 richting Den Haag/Rotterdam en vervolgens de A20 richting Rotterdam. Daarna neemt u de 
A16 richting Dordrecht/ring Rotterdam. U blijft Capelle aan den IJssel volgen en na het verlaten van de 
rotonde gaat u direct rechtsaf en neemt u de afslag Fascinato/Rivium. Bovenaan bij het stoplicht gaat u 
linksaf, na 50 meter gaat u bij het eerstvolgende stoplicht linksaf.  

De hoofdingang van het gebouw ligt aan direct aan uw linkerhand. Om te parkeren gaat u 
direct links en rijdt u voor het benzinestation Tango langs naar beneden tot de slagboom 
van de parkeergarage. U meldt zich bij de receptie via de intercom. Let op! U parkeert hier 
gratis. 

Vanuit de richting Dordrecht/Breda 

U volgt de A16 richting Rotterdam/Den Haag. Vervolgens volgt u de A16 richting Den Haag/ring Rotterdam 
Oost. U volgt Capelle aan den IJssel. Na de Van Brienenoordbrug blijft u Capelle aan den IJssel volgen. Neem 
afrit 25, Capelle aan den IJssel (N219). Aan het einde van de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf 
richting Capelle aan den IJssel. U gaat daarna direct rechtsaf en neemt de afslag Fascinato/Rivium.  
Bovenaan bij het stoplicht gaat u linksaf, na 50 meter gaat u bij het eerstvolgende stoplicht linksaf. 

De hoofdingang van het gebouw ligt aan direct aan uw linkerhand. Om te parkeren gaat u 
direct links en rijdt u voor het benzinestation Tango langs naar beneden tot de slagboom 
van de parkeergarage. U meldt zich bij de receptie via de intercom. Let op! U parkeert hier 
gratis. 

 

 
 

 


