
ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE VAN GHENT-KAZERNE 
 
Adres: 
Van Ghent-kazerne 
Toepad 120 
3063 NJ Rotterdam 
 
 
 
Komende vanuit het Zuiden over de A16 
 
Als u vanuit het Zuiden naar Rotterdam rijdt, moet u ervoor zorgen dat u op de A16 
komt te rijden. Voor deelnemers die vanuit Zeeland de A29 nemen, geldt bij de kruising 
met de A15 afslaan en in Oostelijke richting via de A15 naar de A16 moeten rijden. Let u 
erop dat u op die A16 al vóór de Brienenoordbrug goed voorgesorteerd bent. Dat bent u 
als u op (de A15 en) A16 de borden N210 Capelle aan den IJssel volgt. 
 
Op de A16 moet u vervolgens voorsorteren naar 
N210 E19 A16 Kralingen N8 
Centrum Capelle aan den IJssel 
 
U komt dan op de Brienenoordbrug op het meest rechtse deel van die brug. Volg dan het 
bord 
N210 Capelle aan den IJssel 
Centrum 
Dit is afslag 25. Houdt daarbij richting Centrum aan. U komt bij verkeerslichten bij een 
rotonde. Neem op die rotonde de derde afslag richting Centrum en rijdt de Abram van 
Rijckevorselweg op. Houdt rechts aan, want na circa 100 meter moet u rechts de afrit 
omhoog.  
 

 
 
Aan het eind van de afrit moet u linksaf slaan. U gaat dan met een viaduct de Abram van 
Rijckevorselweg over en rijdt dan op de Kralingse Zoom. Na zo'n 400 meter slaat u links 
af het Toepad op. De ingang van de kazerne is na circa 200 meter aan uw rechterhand. U 
meldt u bij de wacht met een identiteitsbewijs, Veteranenpas of Postactievenpas. 
 
 
NB: Heeft u abusievelijk niet de borden Capelle aan den IJssel Centrum gevolgd, dan 

kunt u op de A16 pas bij afslag 27 Prins Alexander afslaan. Aan het eind van de 
afslag dan rechtsaf, onder de A16 door en dan rechtsaf weer de A16 op. Volg dan 



de borden Capelle aan den IJssel en Centrum en u komt op de rotonde. Neem dan 
de eerste afslag rechts naar de Abram van Rijckevorselweg (is richting Centrum en 
Maasboulevard). 

 
 
 
Komende vanuit het Noorden (Den Haag/Delft A13-A20-A16 of Gouda A20-A16) 
 
Volg op de A20 (zowel komende vanuit richting Den Haag/Delft als richting Gouda) bij 
het knooppunt Terbregseplein de borden naar  
Dordrecht A16 E19 Breda  
 
Houdt zodra u het knooppunt Terbregseplein bent gepasseerd nog steeds die richting 
aan. U rijdt dan op de rechterrijstroken. Volg de borden  
Capelle aan den IJssel N210 
en u komt op afslag 25 en bij verkeerslichten op een rotonde.  

 
Neem op de rotonde de eerste afslag en rijdt de Abram van Rijckevorselweg op. Houdt 
rechts aan, want na circa 100 meter moet u rechts de afrit omhoog.  
 

 
 
Aan het eind van de afrit moet u linksaf slaan. U gaat dan met een viaduct de Abram van 



Rijckevorselweg over en rijdt dan op de Kralingse Zoom. Na zo'n 400 meter slaat u links 
af het Toepad op. De ingang van de kazerne is na circa 200 meter aan uw rechterhand. U 
meldt u bij de wacht met een identiteitsbewijs, Veteranenpas of Postactievenpas. 
 
 
 
Komende met openbaar vervoer 
 
Komt u per openbaar vervoer naar de Van Ghentkazerne dan neemt u vanaf station 
Rotterdam Centraal of vanaf station Rotterdam Blaak tramlijn 24 richting De Esch. 
Uitstappen bij halte Nesserdijk. Vandaar loopt u naar de van Ghentkazerne. Totale 
reistijd vanaf Rotterdam Centraal is circa 30 minuten, vanaf Rotterdam Blaak circa 25 
minuten. 
 
Looproute Nesserdijk – Toepad (circa 500-600 meter): 

 


