ROUTEBESCHRIJVING
Per trein
Koppert B.V.
Veilingweg 17
2651 BE Berkel en Rodenrijs
Koppert ligt op 5 minuten loopafstand van Metrostation Rodenrijs. Vanaf station Rotterdam Centraal Station neemt
u de Randstadrail (Metrolijn E) richting Den Haag CS (reisduur ± 10 min.). Vanaf Den Haag CS, Den Haag Laan
van NOI of Pijnacker neemt u de Randstadrail richting Rotterdam Centraal Station (reisduur ± 15 min. vanaf Den
Haag CS). Vanaf Metrostation Rodenrijs loopt u naar het Industrieterrein Rodenrijs (tegenover de benzinepomp).
Op de Industrieweg gaat u de eerste weg rechts, alwaar u ons kantoor vindt.
Met de auto
Koppert B.V.
Veilingweg 14
2651 BE Berkel en Rodenrijs
Vanuit Amsterdam volgt u de A4 richting Den Haag en daarna de A13 richting Rotterdam. U neemt de afslag
Berkel en Rodenrijs/Rotterdam Airport. Bij de stoplichten gaat u links en bij de twee stoplichten kort daarna
rechtdoor. U rijdt nu over de Doenkade langs het vliegveld. Bij de eerstvolgende rotonde gaat u rechtsaf en direct
daarna op de rotonde links (u volgt het bord ‘Industrieterrein Rodenrijs’). Na ongeveer 1 km neemt u de eerste
afslag links (bij de benzinepomp) en u gaat direct rechtsaf het water over. U bent nu op de Industrieweg. Hier slaat
u de eerste weg rechtsaf en vindt u Koppert.
Vanuit Wageningen volgt u de richting Utrecht/Gouda tot Rotterdam (A20). U neemt afslag 14
Centrum/Hillegersberg/Schiebroek. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting Berkel en Rodenrijs. Bij de volgende
twee stoplichten (vlak na elkaar) gaat u rechtdoor. Na ongeveer 2 km slaat u op de rotonde rechtsaf richting
‘Industrieterrein Rodenrijs’. Na ongeveer 1 km neemt u de eerste afslag links (bij de benzinepomp) en u gaat direct
rechtsaf het water over. U bent nu op de Industrieweg. Hier slaat u de eerste weg rechtsaf en vindt u Koppert.
Komend vanuit Breda of Gorinchem volgt u Ring Rotterdam Oost (A16). U rijdt over de Van Brienenoordbrug. Bij
het Terbregseplein neemt u de A20 richting Den Haag/Hoek van Holland (Ring Rotterdam). U neemt afslag 14
Centrum/Hillegersberg/Schiebroek. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting Berkel en Rodenrijs. Bij de volgende
twee stoplichten (vlak na elkaar) gaat u rechtdoor. Na ongeveer 2 km slaat u op de rotonde rechtsaf richting
‘Industrieterrein Rodenrijs’. Na ongeveer 1 km neemt u de eerste afslag links (bij de benzinepomp) en u gaat direct
rechtsaf het water over. U bent nu op de Industrieweg. Hier slaat u de eerste weg rechtsaf en vindt u Koppert.

