Routebeschrijving Groot Handelsgebouw
Stationsplein 45,
Rotterdam

De bereikbaarheid van het Groot Handelsgebouw is
uitstekend. Het gebouw ligt pal naast Rotterdam
Centraal en beschikt ook nog over een ruime
inpandige parkeergarage. In de directe omgeving is
een openbare fietsenstalling.

Route vanaf stationsplein
naar Woonbron

Ruimte c3.070 (3e etage)
• Loop langs het gebouw naar het Weena, voorbij ingang B ;
• U vindt ingang C naast het Juridisch Loket.
• Meld u via het scherm bij Woonbron voor toegang;
• Ga naar de 3e etage;
• U vindt de ingang van Woonbron rechts van u.

Met de fiets

Rondom Rotterdam Centraal geldt een parkeerverbod. Parkeren van fietsen, brommers en
scooters is alleen toegestaan in de stallingen en in de rekken in speciaal daarvoor bestemde zones.
Wij raden u aan uw fiets in de ondergrondse fietsenstalling, op Stationsplein, te parkeren.
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Parkeergarage p1

Navigatie: weena 737, rotterdam
Heeft u een elektrische auto?
Er zijn voldoende oplaadpunten aanwezig.
Voor het 1e t/m 4e uur
Vanaf het 5e uur
Maximaal dagtarief
Maximale parkeerduur

€ 2,50 per uur
€ 2,00 per uur
€ 50,00
48 uur

Vanuit Den Haag / Delft
•
•
•
•
•
•

•

Volg de A13 richting Rotterdam;
Neem bij Kleinpolderplein de afslag richting Rotterdam Centrum (S113);
Bij het eerste stoplicht gaat u naar rechts;
Rijd langs Diergaarde Blijdorp;
Na de tunnel neemt u bij de rotonde de derde afslag (links);
Bij het tweede stoplicht gaat u naar links, richting Groot Handelsgebouw;
U vindt de parkeergarage direct aan uw rechterhand (P1).

Vanuit Utrecht en Breda / Tilburg / Eindhoven
•
•
•
•
•
•

•

Houd na de Van Brienenoordbrug (A16) Hoek van Holland (A20) aan;
Neem de afslag richting Rotterdam Centrum (S112, afslag 14);
Volg de borden richting Centrum, tot aan Hofplein;
Sorteer op Hofplein rechts voor;
Rijd door de Weenatunnel;
Bij het stoplicht gaat u naar rechts;
U vindt de parkeergarage direct aan uw rechterhand (P1).

Route vanuit parkeergarage p1
naar Woonbron

Ruimte c3.070 (3e etage)
• Loop richting de inrit van de parkeergarage naar de blauwe kolommen;
• Loop naar ingang C;
• Meld u via het scherm bij Woonbron voor toegang
(alleen noodzakelijk buiten kantoortijden);
• Ga naar de 3e etage;
• U vindt de ingang van Woonbron rechts van u.
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