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Routebeschrijving World Horti Center / Greenport Horti Campus 

Met de auto: 

Komend vanuit Rotterdam:  
Volg de A20 richting Hoek van Holland. Aan het eind van de snelweg (Westerleeplein) volgt u de rotonde 
eerste afslag de N213 (Burgemeester Elsenweg) op. Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf de 
N213/Westlandroute op (volg de borden Honselersdijk/Royal Flora Holland). Bij de volgende kruising gaat u 
links af, volg het bord: Greenport Horti Campus. Bij de volgende rotonde neemt u de derde afrit, volg de 
borden Greenport Horti Campus, Europa.  Volg de weg en u ziet World Horti Center voor u liggen: welkom! 
 
Komend vanuit Utrecht:  
Volg de A12 richting Den Haag. Als u Den Haag nadert, neemt u de A4-RING 
(Amsterdam/Leidschendam/Rotterdam) en kiest u daarna voor A4 RING Oost (Rotterdam/Den Haag-
Zuid)/Rijswijk). Volg daarna de instructies hieronder: 
 
Komend vanuit Amsterdam/Leiden/Den Haag:  
Volg de A4 in de richting van Rotterdam. Neem afrit 12 (Den Haag-Zuid) naar RING N211. Ga rechtdoor bij 
het eerste stoplicht en ga linksaf bij de volgende, de N222/Veilingroute op. Op de eerste twee rotondes 
gaat u rechtdoor. U volgt hier de borden Greenport Horti Campus, richting Honselersdijk. Bij de stoplichten 
houdt u rechts aan.  De volgende rotonde neemt u de derde afrit en volg de borden Greenport Horti 
Campus. Volg de weg en u ziet World Horti Center voor u liggen: welkom! 
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Navigatie: 
Ons adres is Europa 1, 2672ZX in Naaldwijk. Omdat dit een relatief nieuw aangelegd gebied is, is ons adres 
niet in ieder navigatiesysteem bekend. In dit geval kunt u navigeren naar Greenport Horti Campus te 
Honselersdijk. Het beste kunt u navigeren naar World Horti Center via Google Maps.  
 
Met openbaar vervoer: 
Kijk op www.9292.nl voor de snelste verbinding naar World Horti Center. Een busstop is op 50 meter van 
het centrum. 

 
Parkeren bij World Horti Center: 
World Horti Center heeft twee parkeerplaatsen.  Er zijn 80 plaatsen aan de voorzijde van het gebouw, links. 
Overdag is deze ruimte meestal druk bezet. Achter het gebouw hebben we nog eens 220 parkeerplaatsen 
die u kunt bereiken via de Suppliers route via Europa (zie tekening). Bussen kunnen parkeren langs de weg, 
op het doodlopend gedeelte van de weg aan de voorzijde van het gebouw.  
 

https://www.google.com/maps?q=world+horti+center&rlz=1C1GCEU_nlNL821NL822&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwi9tN6Vg9DiAhWvsKQKHRF4DbYQ_AUIECgB
http://www.9292.nl/

