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Met de auto uit de richting Schiedam:
Als u op de Hargalaan rijdt, voorbij de oprit A4, 
gaat u bij het kruispunt links de Olympiaweg in. U 
rijdt dan links langs de woningen van park Harga 
en rechts Hockeyvereniging HCS. U rijdt rechtdoor 
en u kunt vanaf daar de blauwe borden volgen met 
parkeren sportvelden.

Met de auto uit de richting Vlaardingen:
Als u op de Hargalaan rijdt, net voorbij het viaduct, 
gaat u bij het kruispunt rechts de Olympiaweg in. U 
rijdt dan links langs de woningen van park Harga 
en rechts Hockeyvereniging HCS. U rijdt rechtdoor 
en u kunt vanaf daar de blauwe borden volgen met 
parkeren sportvelden.

Met de fiets uit de richting Schiedam, Hargalaan:
Als u op de Hargalaan rijdt, voorbij de woningen 
van park Harga, gaat u bij het kruispunt links de 
Olympiaweg in. U rijdt dan links langs de woningen 
van park Harga en rechts Hockeyvereniging HCS. U 
rijdt helemaal rechtdoor. Voor u ziet u het gebouw 
van KomKids en SVV/HBBS. Hier vandaan kunt u de 
zwarte borden volgen. De fietsenstallingen bevin-
den zich voor de ingang van het centrum.

Beweeg- & Gezondheidscentrum bevindt zich sa-
men met Hermes-DVS in hetzelfde pand. Zodra u 
het pand ziet van Hermes-DVS weet u dat u goed 
zit. De ingang bevindt zich aan de zijkant van het 
pand. U hoeft alleen maar de groen lijn te volgen.

Er zijn ruime parkeerplaatsen. Bent u slecht ter 
been, dan kunt u langs het speeltuintje rijden naar 
de invalidenparkeerplaatsen. Deze staan aange-
geven met borden. Is dit ook nog te ver lopen voor 
u, dat kunt u nog verder rijden tot aan de ingang.

Met de fiets uit de richting Vlaardingen,
Burgemeester Heusdenslaan:
Als u op de Hargalaan rijdt, net na het viaduct, gaat 
u rechts het Trimpad op. U rijdt dan rechtdoor en 
gaat u de tweede weg links. U rijdt dan op de par-
keerplaats. U kunt doorrijden tot het gebouw, waar 
de fietsenstallingen zich bevinden.

Met de fiets uit de richting Schiedam, Sportlaan:
Als u op de Sportlaan rijdt, voorbij de woningen van 
park Harga, gaat u de eerste weg rechts. U rijdt dan 
via de fiets/wandel ingang het Sportpark op. U kunt 
doorrijden tot voorbij het gebouw, waar de fietsen-
stallingen zich bevinden.

Met de fiets uit de richting Vlaardingen, Trimpad:
Als u vanuit Babberspolder, Vlaardings Geluk, 
Vlaardingen Oost rijdt, gaat u via het Trimpad de 
rijksweg over, en met de hol mee naar beneden. U 
rijdt dan rechtdoor en gaat eerste weg links.
U rijdt dan via de fiets/wandel ingang het Sport-
park op. U kunt doorrijden tot voorbij het gebouw, 
waar de fietsenstallingen zich bevinden.


