
ALLIANZ TOWER
COOLSINGEL 120
3011 AG ROTTERDAM

ALLIANZ
ROUTEBESCHRIJVING

Met de auto 
Gebruik als navigatieadres: 
Korte Hoogstraat 33, 3011 GK Rotterdam

Vanuit richting Dordrecht/Breda
• Volg de A16/E19. 
• Neem afslag 25-Capelle a/d lJssel naar 210  

richting Centrum.
• Neem op de rotonde de 3e afslag richting 

Centrum. Weg vervolgen op de Maas boulevard.
• Bij het Havenziekenhuis slaat u rechtsaf richting 

Oostplein. Hier houdt u links aan richting Oude 
Haven/Markthal.

• Weg vervolgen op de Burg. Van Walsumweg. 
Doorrijden onder de kubus woningen door. 
Rechtdoor op de Blaak tot 3e stoplicht.

• Hier houdt u rechtdoor rechts aan, u ziet de  
Allianz Tower rechts voor u. Blijf bovenlangs  
rijden richting Erasmusbrug.

• Na 100 meter slaat u rechtsaf, over de trambaan, 
u bent nu op de Korte Hoogstraat, na ongeveer 
40 meter ziet u aan uw linkerhand de ingang  
naar de parkeergarage.

Vanuit richting Gouda/Utrecht
• Volg de A20/E25, bij knooppunt Terbregseplein 

houdt u rechts aan richting Dordrecht/Breda A16/
E19.

• Invoegen op de A16/E19, A16 vervolgen tot aan 
afslag 25 Capelle a/d IJssel/Rotterdam (s107).

• Beneden aan de afslag rechtsaf richting 
Rotterdam Centrum (s107).

• Bij het Havenziekenhuis slaat u rechtsaf richting 
Oostplein. Hier houdt u links aan richting  
Oude Haven/Markthal. 

• Weg vervolgen op de Burg. Van Walsumweg. 
Doorrijden onder de kubus woningen door. 
Rechtdoor op de Blaak tot 3e stoplicht.

• Hier houdt u rechtdoor rechts aan, u ziet de  
Allianz Tower rechts voor u. Blijf bovenlangs  
rijden richting Erasmusbrug.

• Na 100 meter slaat u rechtsaf, over de trambaan, 
u bent nu op de Korte Hoogstraat. Na ongeveer 
40 meter ziet u aan uw linkerhand de ingang  
naar de parkeergarage. 
 

Vanuit richting Den Haag/Amsterdam 
• Volg de A13/E19. 
• Op knooppunt Kleinpolderplein volgt u de richting 

Gouda/Utrecht A20/E25.
• Volg de A20 tot aan het knooppunt 

Terbregseplein. Hier rechts aan houden in de 
richting Dordrecht/Breda A16/E19.

• Invoegen op de A16/E19, A16 vervolgen tot aan 
afslag 25 Capelle a/d IJssel/Rotterdam (s107).

• Beneden aan de afslag rechtsaf richting 
Rotterdam Centrum (s107).

• Bij het Havenziekenhuis slaat u rechtsaf richting 
Oostplein. Hier houdt u links aan richting Oude 
Haven/Markthal.

• Weg vervolgen op de Burg. Van Walsumweg. 
Doorrijden onder de kubus woningen door. 
Rechtdoor op de Blaak tot 3e stoplicht.

• Hier houdt u rechtdoor rechts aan, u ziet de  
Allianz Tower rechts voor u. Blijf bovenlangs  
rijden richting Erasmusbrug.

• Na 100 meter slaat u rechtsaf, over de trambaan, 
u bent nu op de Korte Hoogstraat, na ongeveer 
40 meter ziet u aan uw linkerhand de ingang  
naar de parkeergarage.

Vanuit richting Hoek van Holland 
• Volg de A20/E25. 
• Volg de A20 tot aan het knooppunt 

Terbregseplein. Hier rechts aan houden in de 
richting Dordrecht/Breda A16/E19.

• Invoegen op de A16/E19, A16 vervolgen tot aan 
afslag 25 Capelle a/d IJssel/Rotterdam (s107). 

• Beneden aan de afslag rechtsaf richting 
Rotterdam Centrum (s107).

• Bij het Havenziekenhuis slaat u rechtsaf richting 
Oostplein. Hier houdt u links aan richting  
Oude Haven/Markthal.

• Weg vervolgen op de Burg. Van Walsumweg. 
Doorrijden onder de kubus woningen door. 
Rechtdoor op de Blaak tot 3e stoplicht.

• Hier houdt u rechtdoor rechts aan, u ziet de  
Allianz Tower rechts voor u. Blijf bovenlangs  
rijden richting Erasmusbrug.

• Na 100 meter slaat u rechtsaf, over de trambaan, 
u bent nu op de Korte Hoogstraat, na ongeveer 
40 meter ziet u aan uw linkerhand de ingang  
naar de parkeergarage. 

Met het openbaar vervoer 
• Neem de trein naar Rotterdam CS.
• Neem de metro (lijn D of E) 
 en stap uit op het 2e station, Beurs 

(1 zone). 
• Daar neemt u de uitgang 

Schielandshuis. 
• U staat dan voor de Allianz Tower 

Rotterdam. 

Meer informatie over het openbaar 
vervoer in Rotterdam is te vinden op 
www.ret.nl.

Let op: parkeert u in de garage 
van Allianz, dan wordt u vriendelijk 
verzocht om uw autosleutels bij 
de receptie in te leveren. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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