Bereikbaarheid en parkeren
Routebeschrijving voor de auto
Komend uit de richting Utrecht/ Gouda (A12):
• U volgt de A20 richting Rotterdam. Vervolgens neemt u de A16 richting Dordrecht.
• Voor de Van Brienenoordbrug neemt u afslag 25, richting ‘’Centrum / Capelle a/d IJssel’’.
• Bij de verkeerslichten gaat u rechts af, richting ‘’Centrum’’.
• U rijdt alsmaar rechtdoor over de Maasboulevard en de Boompjes.
• Aan het einde van de Boompjes ziet u links de Erasmusbrug (witte pyloonbrug).
• Bij het kruispunt gaat u rechtdoor, u laat de Erasmusbrug links liggen.
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u linksaf, de Scheepstimmermanlaan in.
• U neemt de eerste straat links (Gedempte Zalmhaven).
• Aan het einde van deze straat is het Willemsplein.
Komend uit de richting Dordrecht (A16):
• U volgt de A16 richting Rotterdam.
• Al voor de Van Brienenoordbrug volgt u de borden ‘Centrum / Capelle a/d IJssel’ (afrit 24 t/m 26).
• U houdt rechts aan en neemt de eerste afslag na de brug (afslag 25), richting ‘Centrum’.
• Bij de verkeerslichten gaat u linksaf (rotonde 3/4).
• U rijdt alsmaar rechtdoor over de Maasboulevard en de Boompjes.
• Verder: zie boven.
Komend uit de richting Den Haag / Hoek van Holland (A13):
• U volgt de A20 richting Utrecht. Vervolgens de A16 richting Dordrecht.
• Voor de Van Brienenoordbrug neemt u afslag 25, richting ‘’Centrum / Capelle a/d IJssel’’.
• Bij de verkeerslichten gaat u rechts af, richting ‘’Centrum’’.
• U rijdt alsmaar rechtdoor over de Maasboulevard en de Boompjes.
• Verder: zie boven.
Parkeren
Uw personenauto kunt u parkeren in de naastgelegen Erasmus garage.
Parkeertarieven Erasmus garage (per 1 januari 2013):
• Per 45 minuten € 2,00. Vervolgens € 1,00 per 22 minuten.
• Dagtarief is € 27,00.
Betaalmogelijkheden: contant, chipknip, pinpas of creditcard.
Besluit u uw auto elders te parkeren, houdt u er dan rekening mee dat de parkeerautomaten in Rotterdam geen
contant geld accepteren. U kunt alleen met een chipkaart betalen!
Gratis parkeren
Rotterdam heeft een aantal P+R terreinen waar u veelal gratis kunt parkeren, dichtbij een metrostation. Met de
metro bent u in enkele minuten in Rotterdam.
P+R terreinen zijn (o.a.):
• P+R Kralingse Zoom ligt direct aan de rijksweg A16, afslag 26. Het Park & Ride-parkeerterrein Kralingse Zoom
met 730 parkeerplaatsen is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend en wordt beperkt bewaakt.
• P+R terrein Slinge ligt bij het gelijknamige metrostation, vanaf de A 29 / A 15 te bereiken via afrit Zuidplein /
Ahoy. Het adres is Slinge 763, 3086 EZ Rotterdam. U kunt op P+R terrein Slinge alleen gratis parkeren als u
verder reist met het openbaar vervoer. Doet u dat niet, dan betaalt u € 0,50 per 19 min., dagtarief € 16,00.
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• P+R terrein Hoogvliet ligt bij het gelijknamige metrostation, aan de rijksweg A15/E31 afslag 17 Hoogvliet.
Het Park & Ride-parkeerterrein Hoogvliet heeft 222 parkeerplaatsen.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station Rotterdam:
• Tramlijn 7, uitstappen bij halte Willemsplein.
• Metrolijn D of E richting Slinge of Spijkenisse (De Akkers); uitstappen bij station Leuvehaven.
(Voor meer informatie kunt u bellen met het landelijk informatienummer openbaar vervoer: 0900 - 9292)
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