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locatie Delft:
Boussinesqweg 1 
2629 HV voor personenverkeer

Rotterdamseweg 185 
2629 HD voor vrachtverkeer

tel. 088 335 8273
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zo bereikt u de locatie Delft

per auto

A13 vanuit richting Den Haag
• neem afslag “Delft-Zuid“ (nr.10)
• onderaan deze afrit linksaf (Schoemakerstraat)
• Schoemakerstraat wordt Uytenboogaartsingel
• rechtsaf Heertjeslaan
• na ca. 500m linksaf Boussinesqweg
• u rijdt nu ons terrein op

A13 vanuit richting Rotterdam
• neem afslag “Delft-Zuid“ (nr. 10)
• bovenaan de afslag de rotonde op en bord
   “TU-Delft“ volgen
• onderaan deze afrit linksaf (Schoemakerstraat)
• Schoemakerstraat wordt Uytenboogaartsingel
• rechtsaf Heertjeslaan
• na ca. 500m linksaf Boussinesqweg
• u rijdt nu ons terrein op

vanaf Schiphol
• A4 richting Den Haag
• A13 richting Rotterdam
• zie route vanuit richting Den Haag

vanaf luchthaven Rotterdam/Den Haag
• A13 richting Den Haag
• zie route vanuit richting Rotterdam

per openbaar vervoer

vanaf station Rotterdam Centraal
• bus 40 (RET) richting station Delft
• uitstappen halte “Vrijenban“
• reistijd ca. 30 minuten

vanaf station Delft (1)
• bus 40 (RET) richting station Rotterdam Centraal
• uitstappen halte “Vrijenban“
• reistijd ca. 11 minuten
• ca. 3 minuten lopen naar hoofdingang

vanaf station Delft (2)
• bus 69 (Veolia) richting Technopolis via TU Delft
• uitstappen bushalte TNO Zuidpolder
• reistijd ca. 10 minuten
• ca. 10 minuten lopen naar hoofdingang

vanaf station Delft (3)
• per taxi, reistijd ca. 8 minuten

 vanaf station Delft Zuid
• ca. 20 minuten lopen
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