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EIGEN VERVOER

VANUIT BREDA/DORDRECHT (A16)
Op de A16 richting Rotterdam houdt u Capelle aan de IJssel/Centrum aan. U neemt
afslag 25. Onderaan de afslag neemt u de rotonde driekwart, richting Centrum, en volgt
u de Maasboulevard. De Maasboulevard gaat over in de Boompjes. U volgt de Boompjes.
Bij het kruispunt met aan de linkerzijde de Erasmusbrug gaat u rechtdoor en rijdt u op
het Vasteland. Vervolgens neemt u de eerste afslag naar links. U bevindt zich nu op de
Scheepstimmermanslaan en u gaat de eerste rechts, de Parklaan in. Gaat u de tweede
weer naar links, dan bevindt u zich op de Kievitslaan. Deze gaat over in de Westerlaan.
Aan de linkerzijde ziet u de Westerlaantoren.
Aan de rechterzijde, tegenover de Westerlaantoren, bevindt zich de ingang van de
parkeergarage.
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ROUTEBESCHRIJVING
VANUIT AMSTERDAM/DEN HAAG (A4/A13)
U volgt de A13. Bij Rotterdam Overschie houdt u rechts aan maar blijft u gelijk op de
linker baan rijden richting Centrum. Bij de tweede verkeerslichten gaat u rechtsaf. U
bevindt zich op de Statenweg. U volgt de Statenweg, de spoorwegtunnel en de
Statentunnel onderdoor. Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor richting
Euromast/Maastunnel/Erasmusbrug. U houdt links aan richting Euromast/Erasmusbrug.
U bevindt zich op de ’s Gravendijkwal. U neemt de derde afslag op de rotonde richting
Erasmusbrug. U bevindt zich nu op de Westzeedijk. Hier houdt u rechts aan en gaat u de
tweede straat rechts de Kievitslaan op. Deze gaat over in de Westerlaan. Aan de
linkerzijde ziet u de Westerlaantoren.
Aan de rechterzijde, tegenover de Westerlaantoren, bevindt zich de ingang van de
parkeergarage.
VANUIT UTRECHT (A20)
U volgt bij knooppunt Terbregseplein de borden Ring Rotterdam Oost (A16/E19). U
neemt de afslag 25 richting Centrum/Capelle aan de IJssel. Aan het einde van de afrit bij
de rotonde slaat u rechtsaf richting Centrum en volgt u de Maasboulevard. De
Maasboulevard gaat over in de Boompjes. U volgt de Boompjes. Bij het kruispunt met
aan de linkerzijde de Erasmusbrug, gaat u rechtdoor en rijdt u op het Vasteland.
Vervolgens neemt u de eerste afslag naar links. U bevindt zich nu op de
Scheepstimmermanslaan en u gaat de eerste rechts, de Parklaan in. Gaat u de tweede
weer naar links, dan bevindt u zich op de Kievitslaan. Deze gaat over in de Westerlaan.
Aan de linkerzijde ziet u de Westerlaantoren.
Aan de rechterzijde, tegenover de Westerlaantoren, bevindt zich de ingang van de
parkeergarage.

OPENBAAR VERVOER
Tram
Vanaf het Centraal Station Rotterdam neemt u tramlijn 8 richting Spangen en stapt u uit
bij halte Kievitslaan. U steekt de Westzeedijk over en met het park aan uw rechterhand,
loopt u de Kievitslaan in. De Kievitslaan gaat over in de Westerlaan en na ongeveer 100
meter bereikt u aan uw linkerhand de Westerlaantoren (ca. 5 minuten lopen).
Metro
U neemt de Noord-Zuid lijn van de metro tot station Leuvehaven. Vervolgens neemt u
bij station Leuvehaven tramlijn 8 richting Spangen Rotterdam.
U kunt ook vanaf metrostation Leuvehaven lopen naar de Westerlaan via Vasteland,
Scheepstimmermanslaan en de Parklaan (ca. 10 minuten lopen)
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