Cerexagri B.V.
Tankhoofd 10
3196 KE VONDELINGENPLAAT/Rt
P.O. Box 6030
3196 XH VONDELINGENPLAAT/Rt
Telefoon/Telephone
+31-10-472 51 00
Havennr./Harbour no.: 3255
BESCHRIJVING
‘HOE RIJDT U NAAR Cerexagri B.V. - LOCATIE ROTTERDAM’
In alle gevallen: Volg de aanwijzingen Haven 3255.

Beschrijving vanaf A15 Oost (Rotterdam Zuid / Breda / Gorinchem / Utrecht)
1. Beneluxplein, Neem afrit Afrit 17 (hm-paaltje 51,4) Hoogvliet - Havens 3100 - 4000
2. Hou op de afrit de linkerbaan aan - Gadering (Havens 3100 - 4000), NIET Hoogvliet !!
3. Boven aangekomen, bij verkeerslichten rechtsaf gaan (2 rijstroken)
4. Hierna (na 100 m) bij volgende verkeerslichten linksaf gaan (2 rijstroken) en dan rechterbaan
aanhouden.
5. Bij volgende verkeerslichten (300m) rechterbaan aanhouden voor rechtdoor. U bevindt zich nu op
de Vondelingenweg.
6. Weg vervolgen over spoorviaduct en om SHELL terrein rijden. (5 km)
7. Borden Haven 3200 - 4000, Haven 3225 - 4000 en Haven 3240 - 4000 volgen.
8. Op de bewegwijzeringborden staat de naam ARKEMA Rotterdam B.V. reeds vermeldt. U vervolgt
de weg totdat u aan uw linkerhand de hoofdingang ‘ARKEMA’ ziet.
Beschrijving vanaf A15 West (Spijkenisse / Botlek/ Europoort)
1. Na de Botlektunnel rechtsaf gaan (Afrit 17, Hoogvliet)
2. Op verkeersplein boven, rechterbaan aanhouden voor rechtdoor (Niet terug de A15 op)
3. Via viaduct gaat U de A15 over. Kies linkerbaan.
4. Bij verkeerslichten linksaf, de Vondelingenweg op.
5. Weg vervolgen over spoorviaduct en om SHELL terrein rijden. (5 km)
6. Voor vervolg zie hierboven.
Beschrijving vanaf Beneluxtunnel A4 (Schiedam / Vlaardingen / ´s-Gravenhage / Amsterdam)
1. Kies afrit 17 (Pernis).
2. Boven aangekomen, bij verkeerslichten rechtsaf gaan (2 rijstroken)
3. Hierna (na 100 m) bij volgende verkeerslichten linksaf gaan (2 rijstroken) en dan rechterbaan
aanhouden.
4. Bij volgende verkeerslichten (300m) rechterbaan aanhouden voor rechtdoor. U bevindt zich nu op
de Vondelingenweg.
5. Weg vervolgen over spoorviaduct en om SHELL terrein rijden. (5 km)
6. Voor vervolg zie hierboven.
Voordat u het terrein betreedt, dient u zich met een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
identiteitsbewijs, rijbewijs) eerst te melden bij de bedrijfsbeveiligingloge.
Cerexagri B.V. wenst u een goede reis toe!

DESCRIPTION
‘HOW TO DRIVE TO Cerexagri B.V. - SITE ROTTERDAM’
In all cases: follow the directions “Havens/Harbours 3255”!!!
You come from the A15 “Oost” (Rotterdam Zuid / Breda / Gorinchem / Utrecht)
1. ‘Beneluxplein’, take exit 17: ‘Hoogvliet - Havens 3100 – 4000’.
2. On the exit keep on the left lane – ‘Gadering (Havens 3100 - 4000)’, Not Hoogvliet !!
3. At the top, at the traffic lights, you go to the right (2 lanes).
4. After 100 m, at the traffic lights, you go to the left (2 lanes) and keep to the right lane.
5. At the next traffic lights (300m) keep to the right lane and go straight on.
You are now on the ‘Vondelingenweg’.
6. Follow this road across the viaduct. On your right hand you see the location Shell Pernis.
7. Follow the signs ‘Haven 3200 - 4000, Haven 3225 - 4000 en Haven 3240 – 4000’.
8. On the road signs the company name of ARKEMA Rotterdam B.V.’ is mentioned. You follow the
road until you see on the left the entrance sign ‘ARKEMA’
You come from the A15 “West” (Spijkenisse / Botlek/ Europoort)
1 After the tunnel ‘Botlektunnel’ go the right (Exit 17, Hoogvliet).
2 At the roundabout, keep to the right lane - you want to go straight on - (Otherwise you will return to
the A15)!
3 Take the viaduct across the A15 and choose the left lane.
4 At the traffic lights you go left. You are now on the ‘Vondelingenweg’.
5 Follow this road across the viaduct. On your right hand you see the location Shell Pernis.
6 Follow the signs ‘Haven 3200 - 4000, Haven 3225 - 4000 en Haven 3240 – 4000’.
7 On the road signs the company name of ARKEMA Rotterdam B.V. is mentioned. You follow the
road until you see on the left the entrance sign ‘ARKEMA’
You come from the Beneluxtunnel A4 (Schiedam / Vlaardingen / ´s-Gravenhage / Amsterdam)
1. Take exit 17 (Pernis).
2. At the top, at the traffic lights, you go to the right (2 lanes).
3. After 100 m, at the traffic lights, you go to the left (2 lanes) and keep to the right lane.
4. At the next traffic lights (300m) keep to the right lane and go straight on.
You are now on the ‘Vondelingenweg’.
5. Follow this road across the viaduct. On your right hand you see the location Shell Pernis.
6. Follow the signs ‘Haven 3200 - 4000, Haven 3225 - 4000 en Haven 3240 – 4000’.
7. On the road signs the company name of ARKEMA Rotterdam B.V.’ is mentioned. You follow the
road until you see on the left the entrance sign ‘ARKEMA’
When you arrive at the gate you should report yourself with a valid identification paper (passport,
identity card, driver’s licence) at the security lodge.
Cerexagri B.V. wishes you a good drive!
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