Bezoekadres
Parklaan 32
3016 BC Rotterdam

Telefoon
088-5202266

Routebeschrijving Rotterdam
Route met Google Maps? Scan QR

Navigatie: Parklaan 32, Rotterdam

Vanuit Amsterdam/Den Haag
Vanaf Den Haag A4 volgen richting Breda
1. Knooppunt Ypenburg, volg A13 richting Rotterdam.
2. Knooppunt Kleinpolderplein, volg borden E25/A20 richting Ring Rotterdam (West)/ Centrum/Europoort/Hoek Van Holland/Havens. A13 gaat over in Stadhoudersweg.
3. U gaat bij het 2e verkeerslicht rechtsaf de Statenweg in, richting Maastunnel/Centrum. Deze gaat
door de Statentunnel, en over in de Henergouwenlaan en ’s-Gravendijkwal.
4. U rijdt door tot aan de rotonde (Droogleever Fortuynplein/S100), waar u de derde afslag neemt, de
Westzeedijk.
5. Nog vóór de eerste kruising houdt u rechts aan op de Westzeedijk en slaat u vervolgens rechtsaf de
Kievitslaan in.
6. Na 300 m rijdt u linksaf de Parklaan in, waar u ons kantoor vindtop nr. 32.



Vanuit Utrecht
A12 en A20 richting Rotterdam
1. Afslag 14 Centrum
2. U neemt de derde afslag op de rotonde (Gordelbrug), richtingCentrum.
3. Bij het 2e verkeerslicht slaat u rechtsaf de Bergselaan in, deze komt op het Stadhoudersplein uit
op de Stadhoudersweg, welke u rechtsaf inslaat.
4. Bij het 1e verkeerslicht slaat u linksaf de Statenweg in richting Maastunnel/Centrum. Deze gaat
door de Statentunnel, en verandert vervolgens in de Henergouwenlaan en ’s- Gravendijkwal.
5. U rijdt door tot aan de rotonde (Droogleever Fortuynplein), waar u de derde afslag neemt,
de Westzeedijk.
6. Nog vóór de eerste kruising houdt u rechts aan op de Westzeedijk en slaat u vervolgens rechtsaf
de Kievitslaan in.
7. Na 300 m rijdt u linksaf de Parklaan in, waar u ons kantoor vindt op nr. 32.

Vanuit Tilburg/Breda/Antwerpen
A58 (Tilburg), A16 (Breda/Antwerpen) richting Rotterdam
1. Knooppunt Ridderkerk-Zuid, neem afslag 24 t/m 26/Capelle a/d IJssel richting Feyenoord/
Centrum/Kralingen/Andere Havens.
2. Neem afslag 24 richting Feijenoord
3. Voeg in op de John F. Kennedylaan en kies op de rotonde de 1e afslag naar Stadionweg.
U passeert hierbij De Kuip (Feyenoord stadion).
4. U vervolgt uw weg via het Varkenoordseviaduct, de Laan op Zuid en de Wilhelminakade,
waar u rechtsaf de Erasmusbrug op rijdt.
5. Aan het eind hiervan slaat u linksaf het Vasteland in.
6. U slaat bij de eerstvolgende kruising weer linksaf de Scheepstimmermanslaan in.
7. U rijdt door naar Westplein, waar u rechtsaf slaat.
8. Aan het einde hiervan gaat u linksaf en direct rechtsaf de Parklaan in. U vindt ons kantoor
aan uw linker hand op huisnummer 32.

Vanaf station Rotterdam Centraal
Tramlijn 8 (richting Spangen)
U stapt uit bij halte Kievitslaan, steekt de weg over en loopt de Kievitslaan in. De tweede zijstraat links
is de Parklaan, waar u ons kantoor vindt aan uw rechter zijde op huisnummer 32.
Tramlijn 7 (richting Willemsplein)
U stapt uit bij halte Westplein. U steekt over om op Westplein te blijven en loopt vervolgens rechtdoor
de Parklaan in, waar u ons kantoor aan de linker zijde op huisnummer 32 vindt.

Parkeren
Navigatieadvies: Parklaan 32, Rotterdam
Voor de deur is voldoende parkeerruimte (van 9.00 tot 18.00 uur betaald parkeren).

