Routebeschrijving

kantoor/woonwinkel
Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam

Met openbaar vervoer
NS- en metrostation Blaak ligt op loopafstand van ons kantoor. Vanaf het station loopt u langs de
hoofdvestiging van de openbare bibliotheek naar de Botersloot. Ons kantoor ligt schuin tegenover
deze bibliotheek.
Naast NS-treinen stoppen bij station Blaak:
• Metro (Lijn A: Schiedam-centrum - Binnenhof; B: Schiedam-centrum - Nesselande en
C: Spijkenisse-de Akkers – Rotterdam-De Terp)
• Tram 21 (Rotterdam-De Esch – Schiedam-Woudhoek)
• Tram 24 (Rotterdam-De Esch – Schiedam-Woudhoek, Holy)
• Bus 32 (Rotterdam-Overschie – Rotterdam-Noordereiland)
• Bus 48 (Rotterdam-CS – Rotterdam-Station Zuid)
Voor reistijden adviseren wij u 0900 – 9292 te bellen, of kijk op www.9292.nl
Met de auto
Vanaf de A16 / Abram van Rijckevorselweg
Afslag Centrum (afslag 25), vertrek in westelijke richting op de Abram van Rijckevorselweg naar
Burgemeester Oudlaan. Flauwe bocht naar rechts bij Honingerdijk, weg vervolgen naar
Oostzeedijk (1,2 km). Flauwe bocht naar links bij Oostplein. Weg vervolgen naar Burgemeester
van Walsumweg (500 meter). Sla na 200 meter rechtsaf bij Mariniersweg en de eerste afslag
naar links (100 meter) de Hoogstraat op. Neem de eerste afslag rechts de Botersloot op.
Vanaf de A20 / N471 (G.K. van Hogendorpweg)
Afslag Centrum (afslag 14), na circa 350 m op rotonde (de Gordelbrug) richting Centrum, na 2,1
km derde afslag op de rotonde (Hofplein) de Pompenburg op, flauwe bocht naar rechts bij
Goudsesingel. Sla rechtsaf bij Mariniersweg (300 meter). Neem derde afslag rechts de Hoogstraat
op. Neem de eerste afslag rechts de Botersloot op.
Vanaf A29 / A15
Bij knooppunt Vaanplein richting Rotterdam, na 3,4 km rechtsaf de Strevelsweg op, na 350 m
linksaf Zuidplein op, na 1,1 km rechts aanhouden op de Pleinweg, na 2,1 km afslag ’s
Gravendijkwal, na 100 m eerste afslag op rotonde (de Westzeedijk), na 1,2 km linksaf de
Schiedamsedijk op, na 1,4 km eerste afslag op rotonde
(de Pompenburg), flauwe bocht naar rechts bij
Goudsesingel. Sla rechtsaf bij Mariniersweg (300 meter).
Neem derde afslag rechts de Hoogstraat op. Neem de
eerste afslag rechts de Botersloot op.
Betaald parkeren
Houdt u er rekening mee dat in de hele binnenstad en op
andere drukke plaatsen betaald parkeren geldt. U kunt
meestal voor de deur parkeren. Indien er geen plaats
beschikbaar is, kunt u ook iets verderop parkeren in de
parkeergarage Markthal. De garage is te bereiken vanaf
Blaak en biedt plaats aan 1.200 auto’s.
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