
Routebeschrijving Auto 

 

Het kan zijn dat uw navigatiesysteem Hoogvlietsekerkweg 134b niet herkent, aangezien het een nieuw gedeelte betreft op bedrijventerrein de Gadering.  

Stel daarom uw navigatiesysteem in op Hoogvlietsekerkweg 150, dit is kantoorflat de Hoge Vliet, volg daarna de instructies hieronder op 

 

Vanuit Rhoon of Poortugaal: 

- ga de Groene kruisweg (N492) op richting Hoogvliet 

- neem de afslag bij metrostation Tussenwater richting bedrijventerrein de Gadering 

- u rijdt nu op de Koddeweg 

- ga na 225m rechtsaf de Hoogvlietsekerkweg op en rij rechts voorbij de kantoorflat de Hoge Vliet 

- na 120m gaat u linksaf langs de bedrijfspanden 

- aan uw rechterhand ziet u Mondzorgpraktijk Briljant 

 

Vanuit Spijkenisse of Hoogvliet: 

- ga de Groene kruisweg (N492) op richting Hoogvliet en Poortugaal 

- neem de afslag bij metrostation Tussenwater richting bedrijventerrein de Gadering 

- u rijdt nu op de Koddeweg 

- ga na 225m rechtsaf de Hoogvlietsekerkweg op en rij rechts voorbij de kantoorflat de Hoge Vliet (hoogvlietsekerkweg 150) 

- na 120m gaat u linksaf langs de bedrijfspanden 

- aan uw rechterhand ziet u Mondzorgpraktijk Briljant 

 

Routebeschrijving met openbaar vervoer 

 

Vanuit Rhoon of Poortugaal: 

- neem de metro richting Spijkenisse 

- stap uit bij de Halte Tussenwater 

- verlaat het metrostation aan de kant van het parkeerterrein 

- loop langs de metrobaan over het parkeerterrein 

- loop rechts voorbij de kantoorflat de Hoge Vliet (hoogvlietsekerkweg 150) 

- bij de bedrijfspanden aangekomen gaat u linksaf 

- na enkele meters ziet u Mondzorgpraktijk Briljant 

o vanaf metrostation Tussenwater is het 4 minuten lopen 

 

Vanuit Spijkenisse of Hoogvliet: 

- u kan gebruik maken van de metro richting Rotterdam Centraal (lijn D) of de andere lijnen (ABC) richting de Terp  

- stap uit bij de Halte Tussenwater 

- verlaat het metrostation aan de kant van het parkeerterrein 

- loop langs de metrobaan over het parkeerterrein 

- loop rechts voorbij de kantoorflat de Hoge Vliet (hoogvlietsekerkweg 150) 

- bij de bedrijfspanden aangekomen gaat u linksaf 

- na enkele meters ziet u Mondzorgpraktijk Briljant 

o vanaf metrostation Tussenwater is het 4 minuten lopen 

 

 



 


