Routebeschrijving Meditel Rotterdam
HNK gebouw 5e etage
Tussen de Hypotheek Visie en Wijnhandel Peeters
Vasteland 46-54
3011 BM Rotterdam

Parkeren
Er zijn openbare parkeerplaatsen aan de voor en achterzijde van
het gebouw.
De parkeergarage Erasmusbrug is op loopafstand.

Toegang
U komt binnen in een hal. Deze hal bevindt zich tussen twee winkels en is niet
duidelijk gemarkeerd.
Binnen in de hal vindt u links een digitale bel zoals op de afbeelding hiernaast.

3570#

Druk de code
Het slot gaat direct open. U hoort niets! Trek de deur open.
Aan het einde van de gang vindt u rechts de liften. Ga naar de 5e etage. Als u uit de lift
komt vindt u rechts Meditel.
Hier moet u opnieuw het slot openen met dezelfde code.
Neem plaats in de wachtkamer. U hoeft zich niet te melden.

Hoe te bereiken
Met eigen vervoer
Vanuit Utrecht/Gouda A20
Bij knooppunt Terbregseplein Al 6 richting Dordrecht, rechter rijstrook houden, afslag
25 Rotterdam centrum nemen.
Maasboulevard volgen (u heeft de rivier aan uw linkerhand).
Voorbij de Erasmusbrug (links van u als oriëntatiepunt).
Na de kruising rechtdoor, 1e verkeerslicht links Scheepstimmermanslaan.
Keer om bij Gedempte Zalmhaven.
Neem de 2e afslag rechts, de Vasteland op.
Neem de 1e afslag rechts om op de Vasteland te blijven.
U vindt uw bestemming rechts, het HNK gebouw vindt tussen de Hypotheek Visie en Wijnhandel Peeters.
Vanuit Dordrecht A16
Voor de Van Brienenoordbrug (op knooppunt Ridderkerk) borden "Rotterdam Centrum" volgen.
Eenmaal voorbij de afslag 25 "Centrum" nemen
Route volgen zoals bij hierboven is aangegeven.
Vanuit Charlois (Rotterdam Zuid)
U volgt de route "Maastunnel", (Groene Kruisweg. Dorpsweg), onder de Maastunnel door.
Op de rotonde gaat u rechtsaf (Westzeedijk).
Bij de eerste GROTE verkeerslichten (niet enkel een oversteekplaats) gaat u rechtsaf de
Scheepstimmermanslaan in.
Route volgen zoals bij hierboven is aangegeven.

Vanuit Den Haag A13
Bij het Kleinpolderplein neemt u de afslag Centrum/Dordrecht/Utrecht.
Daarna afslag 14 "Schiebroek/Centrum" nemen. Richting Centrum aanhouden.
Aan het einde van de Schiedamsedijk ziet u voor u de Erasmusbrug liggen.
Verkeerslicht voor de brug, gaat u rechtsaf, richting Delfshaven.
Bij de 1e verkeerslichten links Scheepstimmermanslaan in.
Route volgen zoals bij hierboven is aangegeven.
Met het openbaar vervoer :
Tramlijn 7: stap uit bij halte Westplein.
Metro: uitstappen bij halte Leuvehaven. Verder lopen naar verkeerslichten Vasteland.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons centraal
afsprakenbureau op telefoonnummer 0900-2021040

