
 

Routebeschrijving  
Naar Stichting Jarige Job 
 
Adres  
Van Nelle Fabriek 
Van Nelleweg 1 - loods K & L  
3044 BC Rotterdam 
 
Met Openbaar Vervoer (OV) 
Vanaf Rotterdam Centraal Station 
Neem buslijn 38 richting Station Schiedam 
Centrum. Stap uit bij halte Beukelsbrug/Van 
Nelle Fabriek. Neem de trap naar beneden, 
sla linksaf het spoorviaduct onderdoor en 
volg de weg. Steek vervolgens over naar de hoofdingang van de Van Nelle Fabriek.  
 
Vanaf Schiedam Centraal Station 
Neem buslijn 38 richting Rotterdam Centraal en stap uit bij halte Beukelsbrug/Van Nelle 
Fabriek. Neem de trap naar beneden, sla linksaf en volg de weg. Steek vervolgens over naar de 
hoofdingang van de Van Nelle Fabriek. 
 
Met de auto 
Vanuit Den Haag/Utrecht via de A20 
Volg de borden Hoek van Holland. Neem direct na knooppunt Kleinpolderplein de afslag 
Spaanse Polder. Einde van de afrit bij de stoplichten rechts afslaan. Bij de 2e stoplichten vlak 
na het tankstation links afslaan. De Van Nelle Fabriek staat hier al aangegeven op de borden. 
Bij de T-splitsing sla je rechtsaf de Schuttevaerweg in. Alsmaar rechtdoor rijden. Na ongeveer 
500 meter zie je de Van Nelle Fabriek aan je linkerhand. 
 
Hoek van Holland/Beneluxtunnel via de A20 
Neem na Schiedam de afslag Spaanse Polder en sla onderaan de afrit rechts af. Bij de 2e 
stoplichten vlak na het tankstation links afslaan. De Van Nelle Fabriek staat hier al op de 
borden. Bij de T-splitsing sla je rechtsaf de Schuttevaerweg in. Alsmaar rechtdoor rijden. Na 
ongeveer 500 meter zie je de Van Nelle Fabriek aan je linkerhand. 
  
Breda via de Van Brienenoordbrug 
Volg vanaf de Van Brienenoordbrug de borden A20 Rotterdam/Den Haag. Op knooppunt 
Kleinpolderplein volg je de borden A20 Hoek van Holland. Neem de afslag Spaanse Polder. 
Einde van de afrit bij de stoplichten rechts afslaan. Bij de 2e stoplichten vlak na het tankstation 
links afslaan. De Van Nelle Fabriek staat hier al op de borden. Bij de T-splitsing sla je rechtsaf 
de Schuttevaerweg in. Alsmaar rechtdoor rijden. Na ongeveer 500 meter zie je de Van Nelle 
Fabriek aan je linkerhand. 
 
Amsterdam via de A4 
Neem vanuit de A4 richting Rotterdam de A13 richting knooppunt Kleinpolderplein. Eenmaal 
op de A13 volg je de borden richting Hoek van Holland. Einde van de afrit bij de stoplichten 
rechts afslaan. Bij de 2e stoplichten vlak na het tankstation links afslaan. De Van Nelle Fabriek 
staat hier al op de borden. Bij de T-splitsing sla je rechtsaf de Schuttevaerweg in. Alsmaar 
rechtdoor rijden. Na ongeveer 500 meter zie je de Van Nelle Fabriek aan je linkerhand.  
 
LET OP! Sommige routeplanners/navigatiesystemen brengen je naar de verkeerde kant 
van het treinspoor wanneer je Van Nelleweg intoetst. Toets dan Schuttevaerweg 91. 
 



 

Van Nelle terrein  
Loods K&L  
  
Adres  
Van Nelle Fabriek 
Van Nelleweg 1 - loods K & L  
3044 BC Rotterdam 
 
Parkeren 

Stichting Jarige Job is gevestigd in Loods K & L. Deze loodsen bevinden zich rechts achterin op 
het terrein aan de waterkant. Er kan naast loods L geparkeerd worden. Voor onze vrienden die 
met de auto op bezoek komen hebben we gratis parkeerkaarten beschikbaar.  
 
 
 

 

 


