Routebeschrijving
Maastoren
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
T: 088 – 253 5000
Per auto
Navigatie
Let op: mogelijk kent uw navigatiesysteem de straat Wilhelminakade 1 niet. Als alternatief kunt u dan de Stieltjesstraat
opgeven. De Stieltjesstraat grenst direct aan de bezoekersingang van de parkeergarage.
Vanuit Amsterdam/Utrecht (A13/A20)
A13 > A20 > A16 richting Dordrecht, over de Brienenoordbrug afrit 24 nemen (Feyenoord), Feyenoord / Kop van Zuid /
Erasmusbrug aanhouden.
Aan het einde van de Laan op Zuid ziet u de Maastoren en slaat u rechtsaf. Vervolgens kunt u aan de linkerkant de
parkeergarage inrijden. Als u als bezoeker bent aangemeld kunt u de inrit van de ondergrondse parkeergarage nemen
(rechtsaf in de parkeergarage).
Vanuit Nijmegen/Breda (A16)
Volg op het knooppunt Ridderkerk-Noord de A16 richting Ring Rotterdam/Den Haag. Vóór Brienenoordbrug parallelbaan
N210 aanhouden, afrit 24 nemen (Feyenoord), Feyenoord / Kop van Zuid / Erasmusbrug aanhouden.
Aan het einde van de Laan op Zuid ziet u de Maastoren en slaat u rechtsaf. Vervolgens kunt u aan de linkerkant de
parkeergarage inrijden. Als u als bezoeker bent aangemeld kunt u de inrit van de ondergrondse parkeergarage nemen
(rechtsaf in de parkeergarage).
Vanuit Zierikzee / Roosendaal
A29 richting Rotterdam aanhouden, Centrum aanhouden, Ikazia en vervolgens Erasmusbrug aanhouden.
Aan het einde van de Laan op Zuid ziet u de Maastoren en slaat u rechtsaf. Vervolgens kunt u aan de linkerkant de
parkeergarage inrijden. Als u als bezoeker bent aangemeld kunt u de inrit van de ondergrondse parkeergarage nemen
(rechtsaf in de parkeergarage).
Parkeergarage “Maastoren”
De bezoekersingang van de parkeergarage bevindt zich aan de Stieltjesstraat. Volg de bordjes met AKD
bezoekersplaatsen, deze bevinden zich in de ondergrondse parkeergarage. Bezoekers gelieve zich via de intercom
te melden. De garage inrijdend, vindt men via de aanwijsborden de bezoekersplaatsen.
Na uw afspraak dient u zich te melden bij de bewaking van de Maastoren, zij zullen er zorg voor dragen dat uw inrijkaart
omgezet wordt naar een uitrijkaart.
Mochten er geen bezoekersplaatsen beschikbaar zijn in de ondergrondse parkeergarage, dan kan men gebruik maken van
de bovengrondse parkeergarage. U dient daarvoor een parkeerkaart uit te nemen, aan degene met wie u een afspraak
heeft, kunt u een uitrijkaart verzoeken.
Openbaar vervoer
Tram
Tramlijn 20, 23 en 25, uitstappen bij Halte Wilhelminaplein. Maastoren ligt op 1 minuut lopen van de tramhalte.
Metro
Metrolijn Erasmuslijn (lijn D), richting De Akkers, uitstappen bij Halte Wilhelminaplein. Maastoren ligt op 1 minuut lopen
van het metrostation.
Bus
Bus 60, richting Wilhelminaplein, uitstappen bij Halte Wilhelminaplein. Maastoren ligt op 1 minuut lopen van de bushalte.
Water
Zelfs over het water is het gebouw snel bereikbaar via de watertaxi of waterbus.
Meer informatie op de volgende websites: www.watertaxirotterdam.nl of www.waterbus.nl.
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