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Dordrecht / Hoogvliet

• Volg de borden Europoort, Zierikzee, Schiedam, A4 (en
niet Vlaardingen – Hoek van Holland!). Houdt daarna de
richting Zierikzee, Europoort aan. Vervolgens de richting
Europoort, A4 aanhouden totdat op de borden
Vlaardingen Oost / Schiedam West, Havens 500-700 ver
schijnt. Deze richting, Vlaardingen Oost / Schiedam West,
Havens 500-700 (afrit 16), moet u volgen.

• Voordat u de Beneluxtunnel inrijdt, volgt u de richting
Vlaardingen Oost. Neem na de tunnel de afslag
Vlaardingen Oost / Schiedam West, afrit nummer 16.

• Let op! Neem de afslag Vlaardingen Oost/Schiedam West,
Havens 500-700. Deze afslag is met een klein geel/oranje
bord aan de rechterkant van de weg aangegeven.

• U rijdt op de Vulcaanweg. Deze weg blijft u even volgen
tot over de ophaalbrug. Zo’n 400 meter na de ophaalbrug
ziet links u een groot gebouw, met opvallende witte balkons.
Dit is het hoofdgebouw van Unilever R&D Vlaardingen.

• Aan het eind van de afrit slaat u rechtsaf en volgt u de
borden met Havens 600-700.
• U rijdt op de Vulcaanweg. Deze weg blijft u even volgen
tot over de ophaalbrug. Zo’n 400 meter na de ophaalbrug
ziet u links een groot gebouw, met opvallende witte balkons.
Dit is het hoofdgebouw van Unilever R&D Vlaardingen.
• Vlak voor dit gebouw slaat u links af, dit is de Bartholomeus
van Buerenweg. De eerstvolgende straat rechts is de Olivier
van Noortlaan. Hier kunt u een plaats zoeken voor uw auto.
Indien u doorloopt over de Olivier van Noortlaan in dezelfde
richting als waarin u bent aan komen rijden, dan ziet u aan
uw rechterhand de hoofdingang van Unilever R&D Vlaardingen.
Meldt u zich bij de receptie, dan wordt u daar verder geholpen.

• Aan het eind van deze afrit slaat u rechtsaf en volgt u
de borden Vlaardingen, Havens 600-700. Blijf steeds de
richting Vlaardingen, Havens 600-700 / Centrum volgen.

• Vlak voor dit gebouw slaat u links af, dit is de Bartholomeus
van Buerenweg. De eerstvolgende straat rechts is de Olivier
van Noortlaan. Hier kunt u een plaats zoeken voor uw auto.
Indien u doorloopt over de Olivier van Noortlaan in dezelfde
richting als waarin u bent aan komen rijden, dan ziet u aan
uw rechterhand de hoofdingang van Unilever R&D Vlaardingen.
Meldt u zich bij de receptie, dan wordt u daar verder geholpen.

Per trein
Met de trein stapt u uit bij Station Vlaardingen-Centrum. U steekt de
spoorlijn over en loopt in ongeveer 10 minuten via de Galgkade,
Deltaweg, Bartholomeus van Buerenweg en Olivier van Noortlaan
naar de Hoofdingang van Unilever R&D Vlaardingen.

