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Routebeschrijving auto 

 

Vanuit Den Haag  

 Bij knooppunt Kleinpolderplein volgt U "Ring Rotterdam Oost / Dordrecht" (A20).  

 Bij knooppunt Terbregseplein rechts aanhouden richting Dordrecht/Breda (A16).  

 Vervolgens richting "afrit 24 t/m 26" - "Centrum/Capelle a/d IJssel".  

 Neem afrit 25 Centrum.  

 Aan het einde van de afrit op de rotonde rechtsaf richting Centrum.  

 Steeds rechtdoor langs de Maas (Maasboulevard/Boompjes).  

 Na het passeren van de afslag Erasmusbrug, bij het volgende verkeerslicht linksaf  

(Scheepstimmer-manslaan).  

 Rij 150 meter door en draai vervolgens 180 graden en rij terug.  

 Bij het verkeerslicht nu rechtsaf en na 50 meter rechts de parallelweg op (Vasteland). DC  

 Klinieken Rotterdam bevindt zich na 200 meter aan de rechterzijde.  

 

Vanuit Utrecht  

 Bij knooppunt Terbregseplein richting Dordrecht / Breda (A16).  

 Vervolgens richting "afrit 24 t/m 26" - "Centrum/Capelle a/d IJssel".  

 Neem afrit 25 Centrum.  

 Aan het einde van de afrit op de rotonde rechtsaf richting Centrum.  

 Steeds rechtdoor langs de Maas (Maasboulevard/Boompjes).  

 Na het passeren van de afslag Erasmusbrug, bij het volgende verkeerslicht linksaf  

(Scheepstimmermanslaan).  

 Rij 150 meter door en draai vervolgens 180 graden en rij terug.  

 Bij het verkeerslicht nu rechtsaf en na 50 meter rechts de parallelweg op (Vasteland).  

 DC Klinieken Rotterdam bevindt zich na 200 meter aan de rechterzijde.  

 

Vanuit Breda  

 Volg "Ring Rotterdam Oost" en vervolgens "Centrum/Capelle a/d IJssel".  

 Neem na de Brienenoordbrug afrit 25 Centrum.  

 Aan het einde van de afrit op de rotonde linksaf richting Centrum.  

 Steeds rechtdoor langs de Maas (Maasboulevard/ Boompjes).  

 Na het passeren van de afslag Erasmusbrug, bij het volgende verkeerslicht linksaf  

(Scheepstimmermanslaan).  
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 Rij 150 meter door en draai vervolgens 180 graden en rij terug.  

 Bij het verkeerslicht nu rechtsaf en na 50 meter rechts de parallelweg op (Vasteland).  

 

 

 

Routebeschrijving OV 

 

Metro  

 Metrolijn D: (vanaf Rotterdam CS) uitstappen halte Leuvehaven  

  

Tram  

 Tramlijnen: 8-23-25 uitstappen halte Leuvehaven  

 Tramlijn: 20 uitstappen halte Vasteland  

  

Waterboot (Fastferry)  

 Uitstappen bij halte Rotterdam Erasmusbrug  

 


