
 
 

LET OP: Navigatie stuurt u hier in veel gevallen de A20 weer op. In verband met 
gewijzigdeverkeerssituatie routeborden ‘Van Nelle Ontwerpfabriek” aanhouden. 

 
Routebeschrijving Van Nelle Ontwerpfabriek 

 

Van Nelle Ontwerpfabriek exploitatie heeft de ambitie de CO2 uitstoot te beperken, zo 

compenseren we al onze eigen bedrijfskilometers en maken we waar mogelijk gebruik van 

minder milieubelastende vervoersopties zoals de fiets, carpoolen en het Openbaar Vervoer. Graag 

willen we u ook wijzen op deze mogelijkheden en u vragen deze in overweging te nemen. 

 

Komend met de trein of bus 

Trein nemen tot Rotterdam Centraal Station. Hier buslijn 38 richting Station Schiedam Centrum. 

Uitstappen bij halte Beukelsbrug op de Horvathweg. De trap naar beneden nemen, linksaf het 

spoorviaduct onderdoor en oversteken naar de hoofdingang van de Van Nelle Ontwerpfabriek. 

 

Den Haag/Utrecht via de A20 

Borden volgen richting Hoek van Holland. Direct na knooppunt Kleinpolderplein de afslag Spaanse 

Polder nemen. Einde afrit rechts, daarna rechtdoor het viaduct onderdoor. Na 200 meter links 

afslaan de Schuttevaerstraat in. Bij de T-splitsing, rechtsaf de Schuttevaerweg op. Op de rotonde 

rechtdoor. Na 500 meter ziet u de Van Nelle Ontwerpfabriek aan uw linkerhand.  

 

Hoek van Holland/Beneluxtunnel via de A20 

Na Schiedam de afslag Spaanse Polder nemen en onderaan de afrit rechts afslaan. Na 200 meter 

links afslaan de Schuttevaerstraat in. Bij de T-splitsing, rechtsaf de Schuttevaerweg op. Op de 

rotonde rechtdoor. Na 500 meter ziet u de Van Nelle Ontwerpfabriek aan uw linkerhand. 

 

Breda via de Van Brienenoordbrug 

Borden volgen met o.a. Rotterdam/Den Haag. Daarna richting Hoek van Holland. De afslag 

Spaanse Polder nemen. Einde afrit rechts, daarna rechtdoor het viaduct onderdoor. Na 200 meter 

links afslaan de Schuttevaerstraat in. Bij de T-splitsing, rechtsaf de Schuttevaerweg op. Op de 

rotonde rechtdoor. Na 500 meter ziet u de Van Nelle Ontwerpfabriek aan uw linkerhand. 

 

LET OP: sommige routeplanners / navigatiesystemen brengen u naar de verkeerde kant 

van het spoor wanneer u Van Nelleweg intoetst. Toets dan Schuttevaerweg 91 in. 

 

Parkeren 

Volg de P-borden of de aanwijzingen van de parkeerbegeleiding bij de Van Nelle Ontwerpfabriek. 

 

 
 


