

ATTENTION

Naaldwijk

Routebeschrijving
4-Attention is gevestigd op het veilingterrein van
FloraHolland Naaldwijk.
VIA AMSTERDAM - DEN HAAG
• Op het Prins-Claus verkeersplein bij Den Haag de A4 volgen richting Hoek van Holland
• De A4 volgen tot de afslag Hoek van Holland/ Den Haag Zuid (na 3 km), dit is de N 211
• Bij een kruispunt met stoplichten (na 1 km) linksaf, richting Naaldwijk/Bloemenveiling, de N222
• Deze weg kunt u uitrijden tot aan het einde van de weg bij het veilinggebouw (5km)
• Bij deze T-splitsing met stoplichten gaat u links en weer direct rechts (Bloemenveiling),
u bent nu op het veilingterrein
• Op het veilingterrein direct weer rechts
• Op de hoek van het veilinggebouw (na 100 m) direct links
• Aan de rechterhand heeft u nu het BP tankstation en ‘De Pyramide’. Hier tegenover (het eerste
bedrijf aan de linkerhand) is 4-Attention gevestigd; 4-Attention bevindt zich in het pand van Metz.
Via de hoofdingang kunt u zich bij de receptie melden.
• A.u.b. niet voor de vrachtwagendocks parkeren
VIA UTRECHT
• Bij Utrecht de A12 volgen, richting Den Haag
• Pas op: bij Gouda splitst zich de A12, en wel in de A20 naar Rotterdam of de A12 naar Gouda
• Afhankelijk van de verkeerssituatie neemt u de A12 of de A20, de A12 is de kortste route
• Zie verder de routebeschrijving via Den Haag.
VIA BREDA - ROTTERDAM
• Bij Breda de A16 nemen, richting Rotterdam
• Bij Rotterdam de Ring volgen, richting Den Haag
• Op de Ring Rotterdam vervolgens de A20 nemen, richting Hoek van Holland, niet de A13 naar Den Haag!
• De A20 wordt na Maassluis en De Lier een provincialeweg, de N213
• De N213 uitrijden tot aan Naaldwijk
• In Naaldwijk is een groot kruispunt met stoplichten (derde sinds de provinciale weg) met links het
Golden Tulip Carlton Hotel (en schuin rechts zie je de veiling al liggen)
• Op dit kruispunt rechtsaf slaan, de Middel Broekweg (N222), richting Den Haag
• Het veilingcomplex ligt nu aan je linkerhand
• Bij de eerste mogelijkheid linksaf slaan (stoplichten), het veilingterrein op en direct weer rechts
• Op de hoek van het veilinggebouw (na 100 m) direct links
• Aan de rechterhand heeft u nu het BP tankstation en ‘De Pyramide’. Hier tegenover (het eerste bedrijf
aan de linkerhand) is 4-Attention gevestigd; 4-Attention bevindt zich in het pand van Metz.
Via de hoofdingang kunt u zich bij de receptie melden.
• A.u.b. niet voor de vrachtwagendocks parkeren
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