
Routebeschrijving

Auto Parkeren
Ga rechtdoor op het Hofplein en neem direct de 

eerste afslag rechts na het Hilton Hotel. 

U komt dan op de Kruiskade. 

Na ongeveer 100 meter ziet u aan uw 

rechterhand de ingang van parkeergarage 

Kruiskade (Kruiskade 21).

•

•

•

Openbaar vervoerVolg de A20 richting Rotterdam. 

Neem de afslag Centrum (afslag 14).

•

•

Vanuit de richting Utrecht (A20)

Vanaf de hoofduitgang van het Centraal Station 

gaat u linksaf het Weena op. 

Na circa vijf minuten lopen komt u uit op het 

Hofplein. 

Ga rechtsaf de Coolsingel op.

Na ongeveer 100 meter ziet u aan uw 

rechterhand het gebouw ‘Cool 63’, waar ons 

kantoor op de 7e etage is te vinden. 

•

•

•

•

Lopend

Op Centraal Station Rotterdam neemt u metro D 

naar 'de Akkers' of metro E naar 'Slinge'. 

Stap uit bij de eerste halte, 'Stadhuis'.

Bij de poortjes houdt u links aan voor uitgang 

'Lijnbaan'.

Buiten het metrostation ziet u rechts het gebouw 

'Cool 63', waar wij zijn gevestigd op de 7e verdieping.

•

•

•

•

Metro

Volg de A16 richting Rotterdam.

Volg vervolgens de A20 richting Den Haag. 

Neem de afslag Centrum (afslag 14).

•

•

•

Vanuit de richting Breda-Dordrecht (A16)

Houd de borden ‘Centrum’ aan.

Via de Schieweg en de Schiekade komt u uit op 

het Hofplein (grote rotonde met fontein).

Ga rechtdoor op het Hofplein naar de Coolsingel. 

Aan uw rechterhand ziet u na het Hilton Hotel het 

gebouw ‘Cool 63’, waar ons kantoor op de 7e 

etage is te vinden. 

•

•

•

•

In Rotterdam

Vanuit de richting Amsterdam-Den Haag 

(A4/A13)

Volg de A13 richting Rotterdam. 

Volg vervolgens de A20 richting Dordrecht. 

Neem de afslag Centrum (afslag 14).

•

•

•
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T
F

+31 (0)10 - 760 66 00
+31 (0)10 - 760 66 01
www.va-advocaten.nlI

P

Weena

Centraal Station

Kruiskade

Heer Bokelweg

Goudsesingel

Schiekade

Schiekade

Schouwburgplein

Meent

Aert van Nesstraat

Coolsingel

Coolsingel

Stadhuis

Admiraal de Ruyterweg


