
 
 

ROUTEBESCHRIJVING ROTTERDAM 

Westerlaan 14-15 

AUTO 

VANUIT UTRECHT (A20) 

1. Volg Ring Rotterdam richting Breda/Dordrecht A16 
2. Neem afrit 24 t/m 26 richting Centrum/Capelle a/d IJssel 
3. Neem afrit 25 richting Centrum/Capelle a/d IJssel 
4. Ga aan het einde van de afrit op het verkeersplein rechtsaf richting 

Centrum 
5. Volg de rivier aan uw linkerzijde (Maasboulevard, Boompjes) 
6. Ga bij de tweede verkeerslichten vanaf het Inntel Hotel (aan uw 

rechterzijde) linksaf 
7. Ga de tweede zijstraat rechtsaf (Parklaan) 
8. Volg de weg en sla aan het eind van de Parklaan linksaf (Westerlaan) 
9. Volg de weg en de ingang van onze (ondergrondse) parkeergarage 

treft u na circa 75 meter aan de rechterzijde, pal tegenover de 
Westerlaantoren die u aan uw linkerzijde ziet 

VANUIT AMSTERDAM / SCHIPHOL / DEN HAAG (A13) - VIA 
CENTRUM ROTTERDAM 

1. Neem op de A13 bij knooppunt Kleinpolderplein afrit 13 
2. Volg ring Rotterdam West richting Centrum 
3. Volg de Stadhoudersweg (Schieweg / Schiekade) 
4. Ga bij het Hofplein rechtdoor en volg de Coolsingel 
5. Ga bij de tweede verkeerslichten rechtdoor en volg Schiedamsedijk 
6. Ga bij de derde verkeerslichten ter hoogte van het Inntel Hotel (aan 

uw linkerzijde en vlak vóór de Erasmus Brug) rechtsaf 
7. Ga vervolgens bij het eerste verkeerslicht linksaf en bij de tweede 

zijstraat rechtsaf (Parklaan) 
8. Volg de weg en sla aan het eind van de Parklaan linksaf (Westerlaan) 
9. Volg de weg en de ingang van onze (ondergrondse) parkeergarage 

treft u na circa 75 meter aan de rechterzijde, pal tegenover de 
Westerlaantoren die u aan uw linkerzijde ziet 

 

 



 
 

 
VANUIT AMSTERDAM / SCHIPHOL / DEN HAAG (A13) - 
ALTERNATIEVE ROUTE VIA RING ROTTERDAM OOST 

1. Volg op de A13 bij het Kleinpolderplein de Ring Rotterdam Oost - 
Dordrecht/Utrecht A20 

2. Houdt op het knooppunt Terbregseplein rechts aan richting 
Dordrecht/Breda A16 

3. Neem afrit 24 t/m 26 richting Centrum/Capelle a/d IJssel 
4. Neem afrit 25 richting Centrum/Capelle a/d IJssel 
5. Ga aan het einde van de afrit rechtsaf op het verkeersplein rechtsaf 

richting Centrum 
6. Volg de rivier aan uw linkerzijde (Maasboulevard, Boompjes) 
7. Ga bij de tweede verkeerslichten vanaf het Inntel Hotel (aan uw 

rechterzijde) linksaf 
8. Ga de tweede zijstraat rechtsaf (Parklaan) 
9. Volg de weg en sla aan het eind van de Parklaan linksaf (Westerlaan) 
10. Volg de weg en de ingang van onze (ondergrondse) 

parkeergarage treft u na circa 75 meter aan de rechterzijde, pal 
tegenover de Westerlaantoren die u aan uw linkerzijde ziet 

VANUIT BREDA (A16) 

1. Wanneer u Rotterdam nadert rechts aanhouden 
2. Volg Ring Rotterdam Oost 
3. Houdt rechts aan en volg Centrum/Capelle a/d IJssel N210 
4. Neem direct na de Van Brienenoordbrug afrit 25 richting 

Centrum/Capelle a/d IJssel 
5. Ga aan het einde van de afrit na de verkeerslichten op het 

verkeersplein linksaf (driekwart) richting Centrum 
6. Volg de rivier aan uw linkerzijde (Maasboulevard, Boompjes) 
7. Ga bij de tweede verkeerslichten vanaf het Inntel Hotel (aan uw 

rechterzijde) linksaf 
8. Ga de tweede zijstraat rechtsaf (Parklaan) 
9. Volg de weg en sla aan het eind van de Parklaan linksaf (Westerlaan) 
10. Volg de weg en de ingang van onze (ondergrondse) 

parkeergarage treft u na circa 75 meter aan de rechterzijde, pal 
tegenover de Westerlaantoren die u aan uw linkerzijde ziet 

 

 



 

 

 
OPENBAAR VERVOER 

1. Neem de Noord-Zuidlijn van de metro tot station Leuvehaven 
2. Neem vervolgens tramlijn 8 tot de Kievitslaan  
3. Steek de Westzeedijk over en loop via de Kievitslaan naar de 

Westerlaan 

Als alternatief kunt u ook vanaf metrostation Leuvehaven rechtstreeks naar 

de Westerlaan lopen via Vasteland, Scheepstimmermanslaan, Parklaan en 

tot slot de Westerlaan (circa 10 minuten lopen).  

Vanaf Centraal Station Rotterdam 

 Neem tramlijn 7 naar Westplein en loop vervolgens via de Parklaan 
naar de Westerlaan 
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