Routebeschrijving Allianz
Coolse Poort, Rotterdam

Vanuit richting Den Haag/Amsterdam

Met de auto
Vanuit richting Dordrecht/Breda
• Volg de A16/E19.
• Neem afslag 25-Capelle a/d lJssel naar N210
richting Centrum.
• Neem op de rotonde de 3e afslag richting Centrum.
Weg vervolgen op de Maasboulevard en Boompjes.
• Bij het Hotel Inntel slaat u rechtsaf richting Centrum.
• Bij de kruising Schiedamsedijk en Blaak gaat u linksaf naar
de Westblaak.
• Na 100 meter gaat u rechtsaf, over het fietspad, onder een
gebouw door. U rijdt nu de 1e Westblaakhof in.
• Bij de slagboom kunt u zich melden en krijgt u een
parkeerplaats toegewezen.

Vanuit richting Gouda/Utrecht
• Volg de A20/E25.
• Volg Ring Rotterdam Noord richting Den Haag/
Hoek van Holland.
• Neem afslag 14-Rotterdam richting Centrum/		
Hillegersberg/Schiebroek. Neem op de rotonde de 3e afslag
richting Centrum.
• U blijft deze weg volgen tot u op de volgende rotonde komt,
Hofplein.
• Op deze rotonde neemt u de 2e afslag (rechtdoor).
U rijdt nu op de Coolsingel.
• U rijdt vervolgens tot de kruising van de Coolsingel met de
de Blaak.
• Hier slaat u rechtsaf naar de Blaak (ter hoogte van City Bril).
• Na 100 meter gaat u rechtsaf, over het fietspad, onder een
gebouw door. U rijdt nu de 1e Westblaakhof in.
• Bij de slagboom kunt u zich melden en krijgt u een
parkeerplaats toegewezen.
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• Volg de A13/E19.
• Op knooppunt Kleinpolderplein neemt u afslag Ring
Rotterdam West richting Centrum.
• Blijf Centrum volgen tot u op de rotonde Hofplein komt.
• Op de rotonde neemt u de 2e afslag (rechtdoor).
U rijdt nu op de Coolsingel.
• U rijdt vervolgens tot de kruising van de Coolsingel met de
Blaak.
• Hier slaat u rechtsaf naar de Blaak (ter hoogte van City Bril).
• Na 100 meter gaat u rechtsaf, over het fietspad, onder een
gebouw door. U rijdt nu de 1e Westblaakhof in.
• Bij de slagboom kunt u zich melden en krijgt u een
parkeerplaats toegewezen.

Vanuit richting Hoek van Holland
• Volg de A20/E25.
• Neem afslag 14-Hillegersberg richting Centrum/Schiebroek.
• Neem op de rotonde de 1e afslag naar Gordelbrug/		
Schieweg. Ga verder op de Schieweg.
• U blijft deze weg volgen tot u op de volgende rotonde komt,
Hofplein.
• Op deze rotonde neemt u de 2e afslag (rechtdoor).
U rijdt nu op de Coolsingel.
• U rijdt vervolgens tot de kruising van de Coolsingel met de
Blaak.
• Hier slaat u rechtsaf naar de Blaak (ter hoogte van City Bril).
• Na 100 meter gaat u rechtsaf, over het fietspad, onder een
gebouw door. U rijdt nu de 1e Westblaakhof in.
• Bij de slagboom kunt u zich melden en krijgt u een
parkeerplaats toegewezen.

Met het openbaar vervoer
• Neem de trein naar Rotterdam CS.
• Neem de metro (lijn D/blauw)
en stap uit op het 2e station, Beurs/Churchillplein, (1 zone).
• Daar neemt u de uitgang “Binnenwegplein”.
U staat dan voor het gebouw “Coolse Poort” waar Allianz
is gevestigd.
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.

Adres parkeergarage Allianz
1e Westblaakhof, Rotterdam
100163-02-06

