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Routebeschrijving auto 

 

Maakt u gebruik van navigatie?  

Voer dan de volgende adresgegevens in: Valeriusstraat 3, 3122 AM, Schiedam  

  

Vanuit Westland/Den Haag  

Let op! In verband met de aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft is de routebeschrijving  

gewijzigd in verband met de afsluiting van afslag 10 vanuit Hoek van Holland richting Gouda.  

 U volgt de A20 richting Gouda.  

 U neemt afslag 9 Vlaardingen.  

 Houdt aan het eind van de afslag recht aan.  

 Bij de stoplichten slaat u links af de Burgemeester Heusdenslaan op.  

 Volg deze weg tot aan de rotonde, neem de derde afslag.  

 Zie verdere routebeschrijving vanuit richting Roosendaal/Antwerpen.  

  

Vanuit Amsterdam/Den Haag  

 U volgt de A13 richting Rotterdam.  

 Bij knooppunt Kleinpolderplein houdt u richting Hoek van Holland aan.  

 Op de A20 neemt u afrit 10, Schiedam-Noord.  

 Aan het eind van de afrit gaat u linksaf (Churchillweg).  

 Daarna direct weer links en komt u op de Laan van Bol’es. U rijdt aan de linkerzijde  

langs ons centrum.  

 Om te parkeren neemt u de eerste straat links en meteen weer links (Valeriusstraat)  

 U kunt uw auto parkeren naast ons centrum of op de parkeerplaats achter DC 

Klinieken Schiedam aan de Valeriusstraat.  

  

Vanuit Gouda  

 U volgt de A20 richting Rotterdam en rijdt vervolgens richting Hoek van Holland.  

 Zie verder routebeschrijving vanuit richting Amsterdam/Den Haag.  

  

Vanuit Roosendaal/Antwerpen  

 Op de A29 richting Rotterdam houdt u bij knooppunt Vaanplein richting Europoort 

aan.  

 Bij knooppunt Beneluxplein houdt u de A4 richting Den Haag aan.  
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 Bij knooppunt Kethelplein houdt u richting Utrecht aan.  

 Op de A20 neemt u afrit Schiedam Noord.  

 Bij de afslag gaat u naar links en houdt u de linkerrijbaan aan.  

 Ga bij het stoplicht linksaf, rijdt onder het viaduct door en ga bij het eerstvolgende  

stoplicht rechtdoor.  

 Vervolgens links voorsorteren en bij het eerstvolgende stoplicht linksaf u rijdt dan 

op de Laan van Bol’es.  

 U rijdt aan de linkerzijde langs ons centrum.  

 

Om te parkeren neemt u de eerste straat links en meteen weer links (Valeriusstraat).  

U kunt uw auto parkeren naast DC Klinieken Schiedam of op de parkeerplaats achter ons  

centrum in de Valeriusstraat.  

  

Vanuit Breda/Dordrecht  

 U volgt de A16 Rotterdam.  

 U neemt de afslag richting Europoort.  

 Op de A15 volgt u bij knooppunt Beneluxplein de A4 richting Den Haag.  

 Op de A20 neemt u afrit 10, Schiedam-Noord.  

 Bij knooppunt Kethelplein houdt u richting Utrecht aan.  

 Op de A20 neemt u afrit Schiedam Noord. Zie verder routebeschrijving vanuit 

richting  

 Roosendaal/Antwerpen. 

 

Routebeschrijving OV 

 

Bus  

 Vanaf NS-station Schiedam-Centrum of NS station Schiedam-Nieuwland neemt u bus 

51, richting Woudhoek. Uitstappen bij halte Laan van Bol’es Schiedam. DC Klinieken 

Schiedam ligt aan de overzijde van de straat.  

 

Tram  

 U neemt tramlijn 21 richting Woudhoek. Uitstappen bij halte Prinses Beatrixlaan, dit is 

de halte na het Vlietland Ziekenhuis. DC Klinieken Schiedam ligt aan de overzijde van de 

straat. U neemt tramlijn 24 richting Holy Vlaardingen. Uitstappen bij halte Prinses 

Beatrixlaan, dit is de halte na het Vlietland Ziekenhuis. DC Klinieken Schiedam ligt aan 

de overzijde van de straat.  

 


