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Vanuit de richting Den Haag 
Volg op de A13 bij het Kleinpolderplein de richting Ring Rotterdam (west), Centrum, S113. U bent nu 
op de Stadhoudersweg. Volg de rechterrijstroken om bij de tweede stoplichten rechtsaf te slaan naar 
de Statenweg, S113. Neem voor het spoorwegviaduct de rechterbaan richting Centrumring, station 
Rotterdam Centraal. Ga na het viaduct linksaf richting station Rotterdam Centraal, S100. Volg de borden 
P-Schouwburgplein 1, P-Schouwburgplein 2, station Rotterdam Centraal, S100. Sla in de Weenatunnel 
ondergronds rechtsaf richting station Rotterdam Centraal, P-Schouwburgplein 1, P-Schouwburgplein 2, 

Parkeer in 2. Loop naar de uitgang Rotterdam Centraal. Bij de uitgang gaat u rechtdoor richting Centraal 
Station. Aan de linkerhand ziet u het Groot Handelsgebouw. Ga via hoofdingang A naar binnen en neem de 
lift/trap naar de 1e etage. Onze receptie bevindt zich aan uw rechterhand. 
 
Vanuit de richting Utrecht 
Neem op de A20 na het Terbregseplein afrit 14, Rotterdam Schiebroek, Hillegersberg, Centrum, S112. 
Volg aan het eind van de afrit de linkerrijstrook richting Centrum, Noord, S112. Volg op de rotonde 
de borden richting Noord, Centrum, S112 naar rechts. U bent nu op de Gordelbrug/Schieweg. 
U volgt de Schieweg tot het Hofplein, direct na het spoorwegviaduct. Neem de rechterbaan richting 
o.a. P-Weena, station Rotterdam Centraal, S100. U bent nu op het Weena, u volgt deze weg tot voorbij 
de Weenatunnel. Direct na de tunnel neemt u de eerste afslag links (U-bocht) terug de Weenatunnel 
in, richting P-Schouwburgplein 1, P-Schouwburgplein 2. Sla in de Weenatunnel ondergronds rechtsaf 

richting Rotterdam Centraal, P-Schouwburgplein 1, P-Schouwburgplein 2. Parkeer in 2. Loop naar de 
uitgang Rotterdam Centraal. Bij de uitgang gaat u rechtdoor richting Centraal Station. Aan de linkerhand 
ziet u het Groot Handelsgebouw. Ga via hoofdingang A naar binnen en neem de lift/trap naar de 1e etage. 
Onze receptie bevindt zich aan uw rechterhand. 
 
Vanuit de richting Breda 
Volg de A16/E19 (Ring Oost) en ga na de Van Brienenoordbrug richting Ring Rotterdam, Den Haag, 
Hoek van Holland. Na het Terbregseplein rijdt u op de A20. Neem afrit 14, Rotterdam Schiebroek, 
Hillegersberg, Centrum, S112. Volg aan het eind van de afrit de linkerrijstrook richting Centrum, Noord, 
S112. Volg op de rotonde de borden richting Noord, Centrum, S112 naar rechts. U bent nu op de 
Gordelbrug/Schieweg. U volgt de Schieweg tot het Hofplein, direct na het spoorwegviaduct. Neem de 
rechterbaan richting o.a. P-Weena, station Rotterdam Centraal, S100. U bent nu op het Weena, u volgt 
deze weg tot voorbij de Weenatunnel. Direct na de tunnel neemt u de eerste afslag links (U-bocht) 
terug de Weenatunnel in, in de richting P-Schouwburgplein 1, P-Schouwburgplein 2. Sla in de Weenatunnel 
ondergronds rechtsaf richting Rotterdam Centraal, P-Schouwburgplein 1, P-Schouwburgplein 2.  

Parkeer in 2. Loop naar de uitgang Rotterdam Centraal. Bij de uitgang gaat u rechtdoor richting Centraal 
Station. Aan de linkerhand ziet u het Groot Handelsgebouw. Ga via hoofdingang A naar binnen en neem de 
lift/trap naar de 1e etage. Onze receptie bevindt zich aan uw rechterhand. 
 
 
Openbaar vervoer 
U stapt het Centraal Station van Rotterdam aan centrum-zijde uit en ziet aan uw rechterhand het Groot 
Handelsgebouw. U gaat via hoofdingang A naar binnen en neemt de lift/trap naar de 1e etage. Onze 
receptie bevindt zich aan uw rechterhand. 
 


