Vanaf Utrecht
Volg op de ring Utrecht de borden richting Rotterdam. Neem snelweg A12 richting Rotterdam. Neem
bij Gouda snelweg A20 richting Rotterdam. Neem bij Rotterdam afslag S109 welke gesitueerd is na
een Shell tankstation. Ga op de afslag linksaf en houdt links aan. Volg de borden richting
“Nesselande”. U gaat nu onder een spoorviaduct door; ga vervolgens linksaf en houdt links aan. U
gaat nu nogmaals onder een spoorviaduct door; ga vervolgens bij de verkeerslichten rechtdoor.
Houdt links aan en neem de eerste afslag links. U ziet nu het gebouw van Econosto. Volg de weg naar
links en ga aan het einde van de weg rechtsaf. Volg de borden naar de parkeerplaatsen voor
bezoekers.
From Utrecht
On the Utrecht ring, follow the signs for “Rotterdam”. Take the A12 highway towards Rotterdam. At
Gouda, follow direction “Rotterdam” on the A20 highway. Take exit S109, which is situated after a
Shell gas station. On the exit, take a left turn and stay on the left. Now follow the signs for
“Nesselande”. After passing underneath the railway bridge, take a left turn. You will pass underneath
the railway bridge again. Go straight on the traffic lights directly after the railway bridge, but keep
left. Take the first exit on the left. You will now see the Econosto building. Follow the road to the left
and at the end of the road, go right through a big carport. Follow the signs to the visitor parking
places.
Google Maps directions

Vanaf Den Haag / Schiphol
Vanaf Schiphol volgt u de borden richting Den Haag (A44 & A4).
Volg op de ring Den Haag de borden richting Rotterdam. Neem snelweg A13 naar Rotterdam; hierbij
komt u langs Delft. Wanneer u de ring Rotterdam bereikt volgt u de borden voor snelweg A20. Na de
80-km zone blijft u op de snelweg A20 richting Gouda en Utrecht. Neem afslag S109. Op de afslag
gaat u vervolgens rechtsaf, maar houd u wel links aan. Volg de borden richting “Nesselande”. U gaat
nu onder een spoorviaduct door; ga vervolgens linksaf en houdt links aan. U gaat nu nogmaals onder
een spoorviaduct door; ga vervolgens bij de verkeerslichten rechtdoor. Houdt links aan en neem de
eerste afslag links. U ziet nu het gebouw van Econosto. Volg de weg naar links en ga aan het einde
van de weg rechtsaf. Volg de borden naar de parkeerplaatsen voor bezoekers.
From The Hague / Schiphol
From Schiphol, follow the signs towards The Hague (A44 & A4).
On the The Hague ring, follow the signs for Rotterdam. Take the A13 highway towards Rotterdam;
you will pass Delft on the way. When entering the Rotterdam ring, follow the signs for the A20
highway. After finishing the 80-km zone, stay on the A20 highway towards Gouda and Utrecht. Take
exit S109. On the exit, take a right turn, but keep left. Follow the signs for “Nesselande”. After
passing underneath the railway bridge, take a left turn. You will pass underneath the railway bridge
again. Go straight on the traffic lights directly after the railway bridge, but keep left. Take the first
exit on the left. You will now see the Econosto building. Follow the road to the left and at the end of
the road, go right through a big carport. Follow the signs to the visitor parking places.
Google Maps directions

Vanaf Breda / Dordrecht
Volg vanaf Breda / Dordrecht snelweg A16 richting Rotterdam. U kunt de hoofdrijbaan aanhouden
om de Van Brienenoordbrug over te steken. Na de brug volgt u de borden voor Gouda en/of Utrecht
waarmee u snelweg A20 bereikt. Houdt rechts aan, aangezien u op de A20 de eerste afslag wilt
nemen (S109). Op de afslag gaat u vervolgens rechtsaf, maar houd u wel links aan. Volg de borden
richting “Nesselande”. U gaat nu onder een spoorviaduct door; ga vervolgens linksaf en houdt links
aan. U gaat nu nogmaals onder een spoorviaduct door; ga vervolgens bij de verkeerslichten
rechtdoor. Houdt links aan en neem de eerste afslag links. U ziet nu het gebouw van Econosto. Volg
de weg naar links en ga aan het einde van de weg rechtsaf. Volg de borden naar de parkeerplaatsen
voor bezoekers.
From Breda / Dordrecht
From Breda or Dordrecht, use the A16 highway following the signs for “Rotterdam”. You can use the
center lane of the A16 crossing the “Van Brienenoord” bridge. After the bridge, the two parallel
highways reconnect. Go to the right, following the signs for “Gouda” or “Utrecht” towards the A20
highway. Keep to the right, as you need to take the first exit after entering the A20 highway (S109).
Take exit S109. On the exit, take a right turn, but keep left. Follow the signs for “Nesselande”. After
passing underneath the railway bridge, take a left turn. You will pass underneath the railway bridge
again. Go straight on the traffic lights directly after the railway bridge, but keep left. Take the first
exit on the left. You will now see the Econosto building. Follow the road to the left and at the end of
the road, go right through a big carport. Follow the signs to the visitor parking places.
Google Maps directions

