Routebeschrijving
Sogeti Capelle a/d IJssel
Adres:
Eclipse building, 6e etage
Rivium Quadrant 75-6
2909 LC Capelle aan den IJssel
+31(0)88-660 66 03
In onderstaande beschrijvingen staan de meest gebruikelijke routes naar ons kantoor in Capelle a/d
IJssel. Let op! Er is hierbij vanuit gegaan van een normale situatie voor zowel OV als auto. Controleer
voor vertrek altijd de actuele media zoals van AnaarBeter.nl, Google Maps en 9292ov.nl.

Met de auto:
Vanaf A16 vanuit zuidelijke richting (Breda)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neem op de A16 bij Rotterdam de parallelbaan richting Capelle a/d IJssel.
Neem afslag 25 richting Capelle a/d lJssel.
Neem op de rotonde de 1e afslag naar Abram van Rijckevorselweg/N210.
Neem de afslag richting Rivium Boulevard.
Houd rechts aan om door te rijden in de richting Rivium Boulevard.
Sla rechtsaf naar de Rivium Boulevard.
Sla rechtsaf naar de Rivium 1e straat.
Sla aan het einde van de straat rechtsaf naar de Rivium Quadrant.
Nummer 75, Eclipse Building, ligt vervolgens aan de linkerhand.

Vanaf A16 vanuit westelijke richting (Den Haag/Utrecht)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neem op de A16 de parallelbaan richting Capelle a/d IJssel.
Neem afrit 25 richting Capelle a/d IJssel.
Neem op de rotonde de 3e afslag naar Abram van Rijckevorselweg/N210.
Neem de afslag richting Rivium Boulevard .
Houd rechts aan om door te rijden in de richting Rivium Boulevard.
Sla rechtsaf naar de Rivium Boulevard.
Sla rechtsaf naar de Rivium 1e straat.
Sla aan het einde van de straat rechtsaf naar de Rivium Quadrant.
Nummer 75, Eclipse Building, ligt vervolgens aan de linkerhand.

Met het OV:
Vanaf Rotterdam Centraal en/of Rotterdam Alexander
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rotterdam CS: metrolijn D/E naar halte Beurs. Overstappen op lijn A/B naar Kralingse Zoom.
Vanaf Rotterdam Alexander: metrolijn A/B naar halte Kralingse Zoom.
Vanaf Kralingse Zoom met de Parkshuttle (lijn 500) naar halte Rivium 1 e straat (West).
Vanaf halte Rivium 1e straat (West): loop in zuidelijke richting naar de Rivium 1e straat.
Sla rechtsaf naar de Rivium 1e straat; sla aan het einde rechtsaf naar de Rivium Quadrant.
Het Eclipse Building ligt vervolgens aan de linkerhand. De loopafstand is ongeveer 5 min.

Parkeren
Je kunt op de parkeerplaatsen achter de slagboom parkeren. Via de intercom bij de slagboom kun je aan
de receptie toegang vragen. Langs de openbare weg buiten het parkeerterrein geldt eveneens vrij
parkeren.

Receptie
Via de receptie verkrijg je eveneens toegang tot het gebouw. Daar zal van 09:00 uur tot 17:00 uur een
medewerker aanwezig zijn. Is je cursus ‘s avonds? Dan staan de medewerkers van Securitas, bij de
receptie, graag voor je klaar.
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