
 
 
ROUTE BESCHRIJVING 
Rotterdam de Link 
Adres: Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam 
 
Komende vanuit de richting Amsterdam/Den Haag. 
Volg op het knooppunt De Nieuwe Meer de A4 richting Den Haag. Na 46 km op het knooppunt 
Ypenburg/Prins Clausplein de A13 richting Delft/Rotterdam. Na 16 km op het knooppunt 
Kleinpolderplein de A20 richting Ring Rotterdam (oost)/Dordrecht volgen. Na 1500 meter afslag 14 
Centrum nemen. Neem na 350 meter de eerste afslag op de rotonde richting Centrum. Ga rechtdoor 
de Schieweg op. Weg vervolgen richting Centrum. Neem de tweede afslag op de rotonde (Hofplein) 
richting Coolsingel. De weg vervolgen naar Erasmusbrug (S122). Sla na 750 meter rechtsaf naar 
Wilhelminakade. Na 225 meter bent u gearriveerd (Wilhelminakade, Rotterdam). Aan uw 
rechterhand is de ingang van de parkeergarage.  
 
Komende vanuit de richting 's-Hertogenbosch 
Neem de A59 richting Nijmegen/Eindhoven. Na 1,1 km op het knooppunt Empel de A2 richting 
Amsterdam/Utrecht volgen. Neem na 17 km de afrit naar de A15 richting Rotterdam/Gorinchem. 
Houdt na 46 km links aan om afrit Ring Rotterdam (oost) om in te voegen op de A16 richting Ring 
Rotterdam (oost)/Den Haag. Na 3 km rechts aanhouden om afrit 24 t/m 26 Capelle a/d IJssel (N210) 
te nemen. Neem afslag 24 en volg borden Havens/Feijenoord. Ga rechtdoor naar John F 
Kennedylaan. Neem na 3,1 km de eerste afslag op de rotonde naar 11/Stadionweg. Volg weg over 
Varkenoordsviaduct en Laan op Zuid voor 2.8 km. Ga bij de stoplichten voor het KPN gebouw 
rechtdoor. Na 110 meter bent u gearriveerd (Wilhelminakade, Rotterdam). Aan uw rechterhand is de 
ingang van de parkeergarage.  
 
Komende vanuit de richting Dordrecht 
Neem de A16/E19 richting Rotterdam. Houd links aan op de A16/ E19. Houd na 5,6 km links aan bij 
de A16-E19 richting den Haag. Neem na 4 km de afrit 24 t/m 26 Capelle a/d IJssel (N210) te nemen. 
Neem afslag 24 en volg borden Havens/Feijenoord. Ga rechtdoor naar  John F Kennedylaan. Neem na 
3,1 km de eerste afslag op de rotonde naar 11/Stadionweg. Volg weg over Varkenoordsviaduct en 
Laan op Zuid voor 2.8 km. Ga bij de stoplichten voor het KPN gebouw rechtdoor. Na 110 meter bent 
u gearriveerd (Wilhelminakade, Rotterdam). Aan uw rechterhand is de ingang van de parkeergarage.  
 
Komende vanuit de richting Utrecht 
Neem de A12 richting Den Haag. Na 30 km houd rechts naar de A20 richting Hoek van 
Holland/Rotterdam. Volg na 13 km op het knooppunt Terbregseplein-Ring Rotterdam (oost) de A16 
richting Brede/Ring Rotterdam (oost). Houd rechts aan om afrit Kralingen te nemen richting Capelle 
a/d IJssel (N210). Onderaan de afrit 1e afslag richting Rotterdam Centrum, weg vervolgen over de 
Maasboulevard (2,3 km). De weg vervolgen naar Erasmusbrug (S122). Sla na 750 meter rechtsaf naar 
Wilhelminakade. Na 225 meter bent u gearriveerd (Wilhelminakade, Rotterdam). Aan uw 
rechterhand is de ingang van de parkeergarage.  
 
Openbaar vervoer 
Neem vanuit station Rotterdam CS de metro richting Spijkenisse. Stap uit bij halte Wilhelminaplein. 
Of u kunt met de tram reizen. Volg route naar Wilhelminakade via de rolband en roltrap. Bij uitgang 
staat u recht voor het pand. Metrolijnen D en E > Metrohalte Wilhelminaplein Tramlijnen 20, 23 en 
25 > Tramhalte Wilhelminaplein.  


