
PER AUTO:
UIT RICHTING DELFT/DEN HAAG/AMSTERDAM (A13) / 
VLAARDINGEN/HOEK VAN HOLLAND (A20)
n  Volg de A13 richting Rotterdam, vervolgens de A20 richting Dordrecht/

Utrecht en dan de A16 richting Dordrecht/ring Rotterdam (rechts 
aanhouden).

n  Neem afrit 25 Capelle aan den IJssel (N210).
n  Aan het einde van de afslag gaat u op de rotonde linksaf, driekwart rond.
n  Na het verlaten van de rotonde (Abram van Rijckevorselweg) gaat u direct 

rechtsaf, afslag Fascinatio/Rivium.
n  Bovenaan de kruising gaat u linksaf; u rijdt dan onder het Braingate

gebouw door.
n U  ziet het Axis logo op de bovenzijde van het gebouw voor u.
n  Bij de eerstvolgende stoplichten, voor de rotonde, slaat u  u linksaf, de 

hoofdingang van het gebouw ligt dan aan uw linkerhand (zie parkeren).

UIT RICHTING GOUDA/UTRECHT (A20)
n  Volg de A12 richting Den Haag/Rotterdam en A20 richting Rotterdam.
n  Neem de A16 richting Dordrecht (rechts aanhouden).
n  Neem afrit 25 Capelle aan den IJssel (N210).
n  Aan het einde van de afslag gaat u op de rotonde linksaf, driekwart rond.
n  Na het verlaten van de rotonde (Abram van Rijckevorselweg) gaat u direct 

rechtsaf, afslag Fascinatio/Rivium.
n  Bovenaan de kruising gaat u linksaf; u rijdt dan onder het 

Braingategebouw door. 
n  Voor de rotonde slaat u linksaf, de hoofdingang van het gebouw ligt dan 

aan uw linkerhand (zie parkeren).

UIT RICHTING DORDRECHT/BREDA (A16)/ ALBLASSERDAM/
GORINCHEM (A15)
n  Volg de A16 richting Rotterdam/Den Haag.
n  De A16 richting Den Haag/ring Rotterdam Oost (rechts aanhouden).
n  Volg de borden richting Capelle aan den IJssel. Op de Van Brienenoordbrug 

blijft u de borden richting Capelle aan den IJssel volgen tot en met de 
afslag.

n  Neem afrit 25 Capelle aan den IJssel (N210), rechtsaf.
n  Na het verlaten van de rotonde (Abram van Rijckevorselweg) gaat u direct 

rechtsaf, afslag Fascinatio/Rivium.
n  Bovenaan de kruising gaat u linksaf; u rijdt dan onder het Braingate

gebouw door. 
n  Voor de rotonde slaat u linksaf, de hoofdingang van het gebouw ligt dan 

aan uw linkerhand (zie parkeren).

UIT RICHTING EUROPOORT/BRIELLE (A15)/ ZIERIKZEE (A29)
n  Volg de A15 richting Rotterdam.
n  Op het knooppunt Beneluxplein volgt u de A15 richting Ridderkerk.
n  Op het knooppunt RidderkerkNoord volgt u de A16 richting Rotterdam.
n  Volg de borden richting Capelle aan den IJssel. Op de Van Brienenoordbrug 

blijft u de borden richting Capelle aan den IJssel volgen tot en met de 
afslag.

n  Neem afrit 25 Capelle aan den IJssel (N210), rechtsaf.
n  Na het verlaten van de rotonde (Abram van Rijckevorselweg) gaat u direct 

rechtsaf, afslag Fascinatio/Riuvium.
n  Bovenaan de kruising gaat u linksaf; u rijdt dan onder het Braingate

gebouw door. 
n  Voor de rotonde slaat u linksaf, de hoofdingang van het gebouw ligt dan 

aan uw linkerhand (zie parkeren).

PARKEREN
n   Om te parkeren houdt u links aan en rijdt u voor het benzinestation langs 

naar beneden tot de slagboom van de parkeergarage.
n   U meldt zich bij de receptie via de intercom. 
n   In de parkeergarage volgt u de blauwe markering en borden Axis 

Communications naar parkeerdek BG.
n   Parkeerdek BG bevindt zich aan de Oostzijde van het gebouw. 
n   U  moet vanaf de ingang van de garage twee keer de ramp oprijden en 

daarna naar het onoverdekte parkeerdek buiten.
n   Bij de ingang aan de Oostzijde meldt u zich weer via de intercom bij de 

receptie, Axis Communications is gevestigd op de derde verdieping in 
gebouw Oost.

 
OPENBAAR VERVOER
VANAF ROTTERDAM CS OF ROTTERDAM ALEXANDER 
n   Neem de metro naar metrohalte Kralingse Zoom. 
n    Bij metrohalte Kralingse Zoom neemt u de shuttlebus 
n   Stap uit bij de halte Rivium 1e straat West. 
n   Vervolgens loopt u in Oostelijke richting naar de Rivium Boulevard 
n    Na ongeveer 175 meter houdt u links aan. U loopt vervolgens 300 meter 

rechtdoor en gaat daarna onder het gebouw van Braingate door. 
n   Axis zit gevestigd op de 3e verdieping in gebouw Oost. 
n   U meldt zich bij de receptie via de intercom.
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