ROUTEBESCHRIJVING
Emdamed B.V.
Bezoekadres:
Morsestraat 22
2652 XG Berkel en Rodenrijs

tel: 010-519 22 30

LET OP! DIT ADRES IS NIET BEKEND BIJ DE MEESTE NAVIGATIESYSTEMEN

Vanuit de richting Amsterdam/Den Haag:
Vanaf de A4 de A13 richting Rotterdam volgen. Neem afrit 10 Delft-Zuid/ TNO-wijken.
Bovenaan de afslag linksaf en vervolgens rechts aanhouden richting bedrijventerrein
Ruyven. Bij de eerste rotonde de tweede afslag richting Zoetermeer. Houdt bij de tweede en
derde rotonde Zoetermeer aan. Neem bij de vierde rotonde (na het viaduct bij de stoplichten)
de eerste afslag (rechts) richting Rotterdam. Ga bij de stoplichten rechtdoor richting
Rotterdam (N471). Houdt rechts aan en neem de eerste afslag op de rotonde, de
Nobelsingel op. Ga aan het einde van de weg met de bocht mee naar links. Rijdt deze weg
helemaal uit tot de boerderij, het laatste pand aan uw linker hand is Emdamed.
Vanuit de richting Hoek van Holland:
Volg de A13 richting Den Haag. Neem afslag 11 Berkel en Rodenrijs richting Rotterdam
Airport. Sla aan het einde van de afslag bij de stoplichten rechtsaf. Bij de volgende
stoplichten gaat u rechtdoor. Neem bij de rotonde de derde afslag, richting
Zoetermeer/Pijnacker. Bij de volgende rotonde neemt u de tweede afslag. U ziet het pand
van Van der Linde Catering + Evenementen aan uw linkerhand liggen. Houdt bij de volgende
rotonde de linkerbaan aan en neem de derde afslag, de Nobelsingel. Ga aan het einde van
de weg met de bocht mee naar links. Rijdt deze weg helemaal uit tot de boerderij, het laatste
pand aan uw linker hand is Emdamed.
Vanuit Rotterdam, Dordrecht en Breda:
Neem afslag 14 Centrum/ Hilligersberg/ Schiebroek en volg de weg richting Berkel en
Rodenrijs. Ga bij de stoplichten en de drie volgende rotondes rechtdoor richting Pijnacker/
Zoetermeer. Aan uw linkerhand passeert u het nieuwe pand van Van der Linde. Houdt bij de
volgende rotonde de linkerbaan aan en neem de derde afslag, de Nobelsingel. Ga aan het
einde van de weg met de bocht mee naar links. Rijdt deze weg helemaal uit tot de boerderij,
het laatste pand aan uw linker hand is Emdamed.
Vanuit de richting Utrecht/Gouda:
Vanaf de A12 de A20 richting Rotterdam/Den Haag volgen. Neem op het knooppunt
Kleinpolderplein de A13 richting Den Haag. Neem afslag 11 Berkel en Rodenrijs richting
Rotterdam Airport. Sla aan het einde van de afslag bij de stoplichten rechtsaf. Bij de
volgende stoplichten gaat u rechtdoor. Neem bij de rotonde de derde afslag, richting
Zoetermeer/Pijnacker. Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor. U ziet het pand van Van der
Linde Catering aan uw linkerhand liggen. Houdt bij de volgende rotonde de linkerbaan aan
en neem de derde afslag, de Nobelsingel. Ga aan het einde van de weg met de bocht mee
naar links. Rijdt deze weg helemaal uit tot de boerderij, het laatste pand aan uw linker hand
is Emdamed.

N471 uit de richting Pijnacker

Vliegveld Zestienhoven N209

Rotterdam Noord N471

Afslag Ruyven/ TNO Delft
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Afslag Rotterdam Airport
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Afslag centrum/ Hilligersberg/ Schiebroek
richting Berkel en Rodenrijs

