
STICHTING JARIGE JOB ROUTEBESCHRIJVING 

Bezoekadres 
Van Nelle Fabriek 
Loods K & L 
Van Nelleweg 1 
3044 BC Rotterdam 

 

Met Openbaar Vervoer (OV) 
Trein nemen tot Rotterdam Centraal Station. Hier buslijn 38 richting Station Schiedam 
Centrum vanaf het busstation aan de Conradstraat (zijkant station bij de halte CC). 
Uitstappen bij halte Beukelsbrug op de Horvathweg. De trap naar beneden nemen, linksaf 
het spoorviaduct onderdoor en de weg volgen. Vervolgens oversteken naar de hoofdingang 
van de Van Nelle Fabriek. Indien u vanaf Station Schiedam Centrum reist, kunt u dezelfde 
buslijn 38 richting Rotterdam Centraal nemen en uitstappen bij dezelfde halte (Beukelsbrug).  

 

 

 

Met de auto 
Vanuit Den Haag/Utrecht via de A20 
Volg de borden Hoek van Holland. 
Neem direct na knooppunt Kleinpolderplein afslag 12 Spaanse Polder. Einde van de afrit bij 
de stoplichten rechts afslaan. Bij de 2e stoplichten vlak na het tankstation linksaf. (Van Nelle 
OntwerpFabriek staat hier al op de borden). Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf de 
Schuttevaerweg in. Alsmaar rechtdoor rijden. Na ongeveer 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.  
Bij de 2e stoplichten vlak na het tankstation linksaf (Van Nelle OntwerpFabriek staat hier al 
op de borden). Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf de Schuttevaerweg in. 
Alsmaar rechtdoor rijden. Na ongeveer 500 meter ziet u de Van Nelle Ontwerpfabriek aan uw 
linkerhand.  
 

 



Breda via de Van Brienenoordbrug 
Volg vanaf de Van Brienenoordbrug de borden A20 Rotterdam/Den Haag.  
Op knooppunt Kleinpolderplein volgt u de borden A20 Hoek van Holland 
Neem afslag 12 Spaanse Polder. Einde van de afrit rechts. Vervolgens bij de 2e stoplichten 
kort na de BP linksaf (Van Nelle Ontwerpfabriek staat hier al op de borden). 
Bij de T-splitsing rechtsaf de Schuttevaerweg in. Alsmaar rechtdoor rijden. Na ongeveer 500 
meter ziet u de Van Nelle Ontwerpfabriek aan uw linkerhand.  

 

Amsterdam via de A4 
Vanuit de A4 richting Rotterdam neemt u de A13, richting knooppunt Kleinpolderplein.  
Eenmaal op de A13 volg de borden richting Hoek van Holland.  
Direct na knooppunt Kleinpolderplein de afslag Spaanse Polder nemen. Aan het einde van 
de afrit rechtsaf. Bij de 2e stoplichten, net na de BP, linksaf. Bij de T-splitsing rechtsaf de 
Schuttevaerweg in. 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 
Stichting Jarige Job is gevestigd in loods K & L. Deze bevinden zich rechts achterin op het 
terrein aan de waterkant. Er kan naast loods L geparkeerd worden. 

 

 


