
Werkplek in Capelle aan den IJssel

Wij huren voor onze gesprekken en kleine supervisiegroepen, ed. een kamer in het Ondernemershuis. 
Dat is kamer 152.

Het Ondernemershuis ligt aan de Woonboulevard Capelle XL, vlakbij het Alexandrium, het 
NS- en metrostation Rotterdam Alexander en bij de A20.

Adres: 
Ondernemershuis
Lylantse Plein 1
2908 LH Capelle a/d IJssel.

Route auto:
neem afslag 16 (Capelle a/d IJssel/ Prins Alexander) van de A20, ga richting Capelle a/d IJssel. Bij 1e 
stoplichten: links, richting Capelle XL (dit is vóór op de grote kruising), 1e weg rechts (Schinkelse Baan). 
Waar de weg naar rechts buigt, is aan de linkerkant het Ondernemershuis (groot bord op het gebouw). 
Voor het gebouw is een parkeerterrein waar bezoekers kunnen parkeren.

Route openbaar vervoer:
• trein en metro: uitstappen bij station Rotterdam Alexander 
• verder reizen met een bus. Er zijn 2 bussen mogelijk vanaf station Rotterdam Alexander: 
       - bus 30: 4x per uur. Doet er 19 min. over, incl. lopen van bushalte naar Ondernemershuis,
       - bus 190: 2x per uur. Doet er 9 minuten over, incl. lopen van bushalte naar Ondernemershuis.
 (zie voor naam bushalte en looproute: www.9292ov.nl
• of lopen: is ongeveer 20 minuten. 

Ingang Ondernemershuis:
in de hoek van het gebouw (links van de FlexLounge), is een deur naar een kleine hal. Deze deur is open. 
Ga daar naar binnen. De volgende deur is gesloten. Bij deze deur s.v.p. ons bellen via de intercom die 
daar is. 

Intoetsen:*9152 (ster9152)
Wij nemen in onze kamer de telefoon op en kunnen dan via de intercom de deur voor je openen, zodat je 
naar binnen kunt. In de grote hal staat een bank en een tafel met wat leesmateriaal. Wacht daar tot je 
opgehaald wordt. Wij zullen aangeven wanneer dat ongeveer zal zijn.

Mocht je het niet kunnen vinden of het intercomsysteem werkt niet goed, dan kan je ons bellen op: 
Joke: 06 46773989 en Rudy: 06 15434120

Joke de Vries
Rudy Rijke

http://www.9292ov.nl
http://www.9292ov.nl

