Routebeschrijving met de auto
Wij bevinden ons in de wijk "Lage Land" van de Alexanderpolder.
Let op! Wij adviseren u onze routebeschrijving te volgen, gebleken is dat nog vele navigatiesystemen
u naar de hoofdweg in Capelle verwijzen in plaats van Rotterdam!!!
Route vanuit de richting Breda (A16)/Gorinchem(A15):

-

-

-

U volgt de A16 richting Rotterdam (het maakt niet uit welke baan u voor de Van
Brienenoord neemt (Centrum en Den Haag zijn beide goed))
Na het passeren van de Van Brienenoordbrug en het weer bij elkaar komen van beide
banen, sorteert u rechts voor (dus richting Gouda en niet richting Den Haag) zodat u
de afslag 27 Prins Alexander/Hillegersberg kunt nemen.
Op de A16 neemt u de afslag 27 Prins Alexander/Hillegersberg
Beneden op de afslag en bij het stoplicht gaat u rechtdoor
Nadat u rechtdoor bij het stoplicht bent gereden gaat u bij de splitsing naar links,
zodat u parallel rijdt met de hoofdweg.
Aan uw rechterhand passeert u vier gele kantoorpanden (o.a. Canon en DRV), bij het
laatste gele pand rijdt u de parkeerplaats op, waar u kunt parkeren op één van de
parkeerplaatsen.
U belt aan en iemand van eServiceware zal u verwelkomen, wij zijn namelijk
gevestigd op de begane grond.

Route vanuit de richting Utrecht en Den Haag (A20):

-

-

-

-

U volgt de A20 richting Rotterdam en neemt de afslag 16 Hillegersberg/Prins
Alexander.
Op de afslag 16 gaat u richting Alexandrium:
komt u uit Den Haag dan rechts voorsorteren bij het stoplicht onderaan de afslag
komt u uit Utrecht dan links voorsorteren bij het stoplicht onder de afslag en de
rijksweg A20 onderdoor.
U sorteert bij het volgende stoplicht op de rechter rechtDOOR baan, zodat u na dit
stoplicht de rechterbaan onder het viaduct kunt nemen (richting Alexandrium).
Bij het volgende stoplicht kunt u alleen rechts, hetgeen u ook doet.
U gaat dan alsmaar rechtdoor en passeert 4 stoplichten en gaat onder andere onder
het Alexandrium I door.
U gaat net zolang rechtdoor tot u links van u 4 gele panden passeert (met o.a. Canon
en DRV). Bij dit stoplicht (net voor het stoplicht om de oprit A16 weer te kunnen
nemen) gaat u links.
Bij de splitsing gaat u naar links, zodat u parallel (TERUG) rijdt op de hoofdweg.
Aan uw rechterhand passeert u gele kantoorpanden (o.a. Canon en DRV), bij het
laatste gele pand rijdt u de parkeerplaats op, waar u kunt parkeren op één van de
parkeerplaatsen.
U belt aan en iemand van eServiceware zal u verwelkomen, wij zijn namelijk
gevestigd op de begane grond
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Routebeschrijving vanaf station Rotterdam
Alexandrium
Let op! Houdt u rekening met ongeveer 15 minuten extra reistijd. Wij zijn namelijk gevestigd op ± 15
minuten lopen vanaf het station Rotterdam Alexander.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Op het perron volg het bord Stationshal om uit te komen in de centrale stationshal
Sla links af richting oost naar Alexandrium
Loop langs het metrospoor de Pegasusweg op tot aan de eerste slagbomen
Steek het metrospoor over en vervolgens de Prins Alexanderlaan (2 wegen)
U bevindt zich op de Hoofdweg, loop nu door tot aan de Volvo dealer die zich bevindt
aan de rechterzijde
Steek het zebrapad over en sla rechts af
Loop het terrein op waar de AccountView vlaggen hangen
U bent gearriveerd op de Hoofdweg 80, Welkom.
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