Naar Seneca met het openbaar vervoer
Vanaf Station Delft Centraal:

 U neemt kiezen uit twee busmaatschappijen, bij beide duurt de rit 20 minuten:
 Veolia: bus 69 naar Oudelaan TU Delft, richting technopolis via TU.
 RET: bus 174 naar Oudelaan TU Delft, richting Rotterdam Noord.








U stapt uit bij halte Oudelaan en loop ongeveer 150 meter terug richting het viaduct.
Dan gaat u linksaf het Delftech Park in.
U neemt vervolgens de eerste afslag rechts, dit is de Elektronicaweg.
U gaat met de bocht mee naar links.
Seneca bevindt zich in het tweede gebouw aan de linkerkant.
Deze wandeling duurt ongeveer 4 minuten.

Businformatie van Station Delft naar Delftechpark (2013)
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Voor actuele openbaar vervoer informatie verwijzen we u naar de website: www.9292ov.nl

Businformatie van Station Delft Zuid naar Delftechpark (2013):













Geen openbaar vervoer beschikbaar ook geen taxi’s.
U kunt van het station lopen langs de Kruithuisweg.
U gaat boven aan de trap linksaf. Volg het middelste fietspad (gaat iets omhoog).
In de looprichting ziet u een slagboom. Voor de slagbomen gaat u het betegelde voetpad op.
U blijft in dezelfde richting lopen en kruist een kanaal “de Vliet”.
U blijft het voetpad volgen tot het naar links gaat en volg het fietspad verder tot u een straat moet
oversteken.
Aan de andere kant gaat u nog steeds in dezelfde richting verder er is dan weer een voetpad
naast het fietspad.
De volgende straat is de Schoemakerstraat deze steekt u over en gaat gelijk naar links.
Na ongeveer 50 meter gaat u rechtsaf het Delftech Park in en neemt de eerste afslag rechts, dit is
de Elektronicaweg.

 U gaat met de bocht mee naar links.
 Seneca bevindt zich in het tweede gebouw aan de linkerkant.
 Deze wandeling duurt ongeveer 15- 20 minuten.
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