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BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer
Vanaf station Rotterdam Alexander reist u per trein naar station Rotterdam Alexander.
Vanaf Rotterdam Alexander neemt u de metro naar Kralingse Zoom. Daar neemt u de
e
shuttlebus en stapt u uit bij de halte Rivium 1 straat West. U loopt in Westelijke richting
naar de Rivium Boulevard en na ongeveer 175 meter houdt u links aan. U loopt vervolgens
300 meter rechtdoor en gaat daarna onder het gebouw van Braingate door. Aan uw
linkerhand vindt u dan ingang West. U kunt zich melden bij de centrale receptie. Met de lift
e
gaat u naar de 4 etage en via het bedrijfsrestaurant loopt u naar ingang Oost. DEKRA
bevindt zich op de zevende verdieping ingang Oost.
Vanaf station Rotterdam Centraal reist u per trein naar Rotterdam Centraal Station. Vanaf
Centraal Station neemt u de metro richting station Beurs (Erasmuslijn). Op station Beurs
overstappen naar Churchillplein (Calandlijn) richting Capelle aan den IJssel, halte Capelse
brug. U stapt uit en neemt dan beneden buslijn 97 of 98. U stapt vervolgens uit bij halte
Rivium en neemt de trap omhoog. Bovenaan gaat u direct naar links en loopt onder het
gebouw van Braingate door (DEKRA logo op gebouw). Aan uw linkerhand vindt u dan
e
ingang West. U kunt zich melden bij de centrale receptie. Met de lift gaat u naar de 4 etage
en via het bedrijfsrestaurant loopt u naar ingang Oost. DEKRA bevindt zich op de zevende
verdieping ingang Oost..
Auto
Komende vanuit Utrecht of Den Haag volgt u de A16 richting Dordrecht/ring Rotterdam.
U blijft Capelle aan den IJssel volgen en na het verlaten van de rotonde gaat u direct
rechtsaf en neemt u de afslag Fascinatio/Rivium. Boven aan op de kruising gaat u linksaf, u
rijdt dan onder het Braingate gebouw door en direct bij het verkeerslicht linksaf. De
hoofdingang van het gebouw ligt aan uw linkerhand.
Komende vanuit Breda/Dordrecht. Volgt u de A16 richting Den Haag/ring Rotterdam Oost.
U volgt Capelle aan den IJssel. Na de Van Brienenoordbrug blijft u Capelle aan den IJssel
volgen. Neem afrit 25, Capelle aan den IJssel (N219). Aan het einde van de afslag gaat u bij
de verkeerslichten rechtsaf richting Capelle aan den IJssel. U gaat daarna direct rechtsaf en
neemt de afslag Fascinatio/Rivium. Boven aan op de kruising gaat u linksaf, u rijdt dan
onder het Braingate gebouw door en direct bij het verkeerslicht linksaf. De hoofdingang van
het gebouw ligt aan uw linkerhand. U kunt zich melden bij de centrale receptie. Met de lift
e
gaat u naar de 4 etage en via het bedrijfsrestaurant loopt u naar ingang Oost. DEKRA
bevindt zich op de zevende verdieping ingang Oost.
Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage, waarna u zich kunt melden bij de
centrale receptie.
Rijwielen, motorfietsen e.d.
Rijwielen, rijwielen met hulpmotor, motorfietsen etc. kunnen op straatniveau in de
parkeergarage gestald worden.

