Routebeschrijving en parkeren
Het Van Cappellenhuis is gesitueerd aan de buitenkant van de dijk in het historische centrum
van Capelle aan den IJssel. Het is circa 8 minuten lopen van het metrostation Capelle
Centrum.
Het Van Cappellenhuis is ook per auto gemakkelijk te bereiken. Je kan voor het pand niet
parkeren, maar wel in de directe omgeving. bijvoorbeeld aan de Kievitlaan, op 2 minuten
loopafstand.
Beknopte beschrijving van de route.
TIP: maakt u gebruik van een navigatiesysteem geef dan als adres op: Kerklaan 2, 2903 LB
Capelle aan den IJssel.
Ten gevolge van enkele recente wegafsluitingen willen sommige navigatiesystemen u toch
langs een afsluiting leiden. Als u bovenstaande adres opgeeft gaat het altijd goed.

Vanuit Rotterdam








Einde Maasboulevard volg richtingborden Capelle aan den IJssel.
Je rijdt alsmaar rechtdoor, je passeert een aantal verkeerslichten en bij een grote
rotonde ga je rechtdoor.
Bij het tweede verkeerslicht ga je rechtsaf.
Deze weg volg je; waar de weg naar rechts buigt, ga je rechtdoor en daarna met de
weg naar links.
Je rijdt nu op de Kievitlaan en na ca. 100 meter zie je rechts parkeerplaatsen. Ons
advies : parkeer daar ! Het is dan nog slechts 2 minuten lopen naar het Van
Cappellenhuis.
Met de weg meelopend, na ongeveer 200 meter rechtsaf (klein straatje) de Kerklaan
op (kerkje zie je al staan).
Je ziet het Van Cappellenhuis recht voor je op de dijk, nummer 164.

Vanuit Den Haag









Richting Delft/Rotterdam.
Bij de ring Rotterdam richting Rotterdam Alexander en Utrecht.
Neem de afslag Rotterdam Alexander/Capelle aan den IJssel.
Beneden bij de afslag (stoplichten), rechts af naar Capelle aan den IJssel (aan je
rechterhand zie je het Alexandrium).
De weg blijven volgen.
Je rijdt een behoorlijk stuk rechtdoor, passeert een aantal stoplichten.
Na het oversteken van een groot kruispunt (met stoplichten), passeer je het
winkelcentrum de Koperwiek links en rechts ligt het gemeentehuis.
Deze weg volg je alsmaar; waar de weg naar rechts buigt, ga je rechtdoor en daarna
met de weg naar links.





Je rijdt nu op de Kievitlaan en na ca.100 meter zie je rechts parkeerplaatsen. Ons
advies : parkeer daar!
Het is dan nog slechts 2 minuten lopen naar het Van Cappellenhuis.
Met de weg meelopend, na ongeveer 200 meter rechtsaf (klein straatje) de Kerklaan
op (kerkje zie je al staan).
Je ziet het Van Cappellenhuis recht voor je op de dijk, nummer 164.

Vanuit Utrecht











Volg de A12 richting Den Haag.
Na Gouda neem je de A20 richting Rotterdam.
Neem daarna de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan het eind van de afslag linksaf
over de snelweg heen richting Nieuwerkerk. Alsmaar rechtdoor.
Je volgt de N219 tot in Capelle aan den IJssel.
Neem bij het vierde verkeerlicht de afslag Capelle aan den IJssel centrum.
Je passeert het winkelcentrum de Koperwiek links en rechts ligt het gemeentehuis.
Deze weg volg je alsmaar; waar de weg naar rechts buigt, ga je rechtdoor en daarna
met de weg naar links.
Je rijdt nu op de Kievitlaan en na ca.100 meter zie je rechts parkeerplaatsen. Ons
advies : parkeer daar!
Het is dan nog slechts 2 minuten lopen naar het Van Cappellenhuis.
Met de weg meelopend, na ongeveer 200 meter rechtsaf (klein straatje) de Kerklaan
op (kerkje zie je al staan).
Je ziet het Van Cappellenhuis recht voor je op de dijk, nummer 164.

Vanuit Dordrecht











Volg de A16 richting Rotterdam.
Neem vóór Rotterdam de zijrijbaan van de A16 en volg de afslag Capelle a/d IJssel.
Onderaan de afslag ga je rechtsaf.
Je rijdt alsmaar rechtdoor; je passeert een aantal verkeerslichten en bij een grote
rotonde ga je rechtdoor.
Bij het tweede verkeerslicht daarna ga je rechtsaf.
Je passeert het winkelcentrum de Koperwiek links en rechts ligt het gemeentehuis.
Deze weg volg je alsmaar; waar de weg naar rechts buigt, ga je rechtdoor en daarna
met de weg naar links.
Je rijdt nu op de Kievitlaan en na ca.100 meter zie je rechts parkeerplaatsen. Ons
advies: parkeer daar!
Het is dan nog slechts 2 minuten lopen naar het Van Cappellenhuis.
Met de weg meelopend, na ongeveer 200 meter rechtsaf (klein straatje) de Kerklaan
op (kerkje zie je al staan).
Je ziet het Van Cappellenhuis recht voor je op de dijk, nummer 164.

