Eerste Stationsstraat 186
2712 HM Zoetermeer

Openbaar vervoer route beschrijving
naar Nutricia voor bezoekers
Trein (zie: 1 )uitstappen bij NS station Zoetermeer Oost.
Onder het viaduct door. Het kantoor van Nutricia Nederland is
direct zichtbaar vanaf het station aan uw rechterhand.
Bus: vanaf Zoetermeer Station Centrum West de stadslijn 72 of
74 (halte Sportcentrum de Driesprong) of stadslijn 71 (halte
Zoetermeer Oost). Beide uitstapplaatsen liggen op loopafstand
van Nutricia. Vanuit Rotterdam met snelbus 203 en lijnbus 170
(halte Sportcentrum de Driesprong) of snelbus 204 (halte
Zoetermeer Oost).

Wij verzoeken u zich te melden bij de receptie van N.V. Nutricia
(Nutricia heeft meerdere kantoren in Zoetermeer).
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Route beschrijving naar Nutricia voor bezoekers
A12, Vanuit de richting Den Haag
1.
2.
3.
4.

2e afrit nemen, Zoetermeer (“Zoetermeer / Pijnacker”).
Bij de stoplichten aan het eind van de afrit, rechtsaf.
Maak de lange bocht. Rijd niet te hard; aan het eind van de bocht is een stoplicht!
Bij het 4e stoplicht, net vóór het NS station “Zoetermeer Oost”, linksaf onder het
viaduct van de A12 door.
5. Direct na het viaduct, rechtsaf, de Eerste Stationsstraat in. Gevaarlijke kruising:
kijk uit voor fietsers. Fietsers komen uit 3 richtingen en zij hebben voorrang.
6. Direct daarna weer rechtsaf, het parkeerterrein van Nutricia. Kijk opnieuw uit
voor fietsers! Parkeerplaatsen voor bezoekers treft u aan vlak voor de ingang.
Op het parkeerterrein geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur.
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Eerste Stationsstraat 186
2712 HM Zoetermeer
Wij verzoeken u zich te
melden bij de receptie van
N.V. Nutricia (Nutricia
heeft meerdere kantoren
in Zoetermeer).

Route beschrijving naar Nutricia voor bezoekers
A12, Vanuit de richting Utrecht
1.
2.
3.
4.

Afrit nummer 7 nemen, Zoetermeer (“Zoetermeer / Pijnacker”).
Bij de stoplichten aan het eind van de afrit, linksaf.
Passeer het spoor en ga bij de Zuidweg rechtsaf.
Bij het stoplicht, net voorbij het NS station “Zoetermeer Oost”, rechtsaf onder
het viaduct van de A12 door.
5. Direct na het viaduct, rechtsaf, de Eerste Stationsstraat in. Gevaarlijke kruising:
kijk uit voor fietsers. Fietsers komen uit 3 richtingen en zij hebben voorrang.
6. Direct daarna weer rechtsaf, het parkeerterrein van Nutricia. Kijk opnieuw uit
voor fietsers! Parkeerplaatsen voor bezoekers treft u aan vlak voor de ingang.
Op het parkeerterrein geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur.
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Wij verzoeken u zich te
melden bij de receptie van
N.V. Nutricia (Nutricia
heeft meerdere kantoren
in Zoetermeer).

