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Routebeschrijving naar ons kantoor op het Rivium in Capelle aan den IJssel 
Connecting Colours is gevestigd op de 5e verdieping van Eclipse Building in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam.  Voor uw navigatie:   Rivium Quadrant 75 (dit is een relatief nieuw huisnummer) 2909 LC  Capelle aan den IJssel Aanvullende informatie:  http://www.rivium.eu/en/getting-here  
Met de auto 
Vanaf de snelweg A16 bent u binnen 2 minuten op het eigen parkeerterrein. Indien deze vol is kunt u ook aan de straatkant gratis parkeren.  
Vanuit Utrecht: 
- Volg de A12 richting Den Haag; - Rijd vanaf de A20 naar Kralingen - Crooswijk, Rotterdam; - Neem afrit Kralingen vanaf de A16/E19; - Ga links bij de verkeerslichten; - Neem de Abram van Rijckevorselweg/N210 en Rivium 1e Straat naar de Rivium Quadrant.  
Vanuit Den Haag: 
- Volg de A13 richting richting Delft/Rotterdam; - Rijd vanaf de A20/E19/E25 naar Kralingen - Crooswijk, Rotterdam; - Neem afrit Kralingen vanaf de A16/E19; - Neem de Abram van Rijckevorselweg/N210 en Rivium 1e Straat naar de Rivium Quadrant.  
Vanuit Breda: 
- Volg de A16 richting Utrecht/Dordrecht/Rotterdam; - Neem afrit 24 t/m 26 – en dan afrit 25 - Capelle aan den lJssel vanaf de A16; - Neem de Abram van Rijckevorselweg/N210 en Rivium 1e Straat naar de Rivium Quadrant.  
Met het openbaar vervoer - Per trein, metro en de ParkShuttle 
Met de trein kunt u het beste uitstappen bij treinstation Rotterdam Alexander of Rotterdam Blaak. Om vervolgens de metro te pakken richting Kralingse Zoom.   
Metro vanaf Rotterdam Alexander 
Neem de metro richting Schiedam Centrum (lijn A of B) en stap vervolgens uit bij halte metrostation Kralingse Zoom (5 haltes). Vanuit de metro gaat u rechtsaf via de trap/roltrap omhoog en neemt u de uitgang (P+R, Brainpark, Erasmus) om vervolgens linksaf via de trap/roltrap/lift naar beneden te gaan richting de ParkShuttle.  
Metro vanaf Rotterdam Blaak 
Neem de metro richting Binnenhof, Nesselande of De Terp (lijn A, B of C). Stap vervolgens uit bij de halte metrostation Kralingse Zoom (4 haltes). Vanuit de metro gaat u rechtsaf via de trap/roltrap omhoog en neemt u de uitgang (P+R, Brainpark, Erasmus) om vervolgens linksaf via de trap/roltrap/lift naar beneden te gaan richting de ParkShuttle.  
Per ParkShuttle (lijn 500) 
De ParkShuttle (elektrische bus zonder chauffeur) is een directe snelle verbinding vanaf Kralingse Zoom naar het Rivium Quadrant. Vanaf de roltrap loopt u rechtdoor richting de opstapplaats voor de ParkShuttle. Hier kunt u inchecken met uw OV chipkaart (of een los retourkaartje á €3,-).   Indien er nog geen ParkShuttle staat, kunt u hier op de knop drukken om er een aan te vragen. Bij het instappen van de Parkshuttle drukt u op de halteknop ‘Rivium 1ste straat (West)’; dit is de tweede halte. Als de ParkShuttle tot stilstand is gekomen bij de halte ‘Rivium 1ste straat (West)’, stapt u hier uit en loopt u links om het waterpaviljoen de straat uit. Vervolgens gaat u bij de T-splitsing rechtsaf en ziet u aan de linkerkant Eclipse Building op nummer 75. 


