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Per auto 
  

Vanaf Amsterdam  
A4/E19 richting knooppunt Badhoevedorp - A13 Den Haag / Rotterdam - Centrum aanhouden 

(Stadhoudersweg) - aan het einde van de afrit rechtsaf richting Blijdorp - Van Aerssenlaan uitrijden bij de 
rotonde links - rechtdoor naar Weena. Bij de Karel Doormanstraat rechts afslaan. Hier bevindt zich aan uw 

linkerhand Parkeergarage Weena (Karel Doormanstraat 10, 3012 GJ Rotterdam).  
Vanuit de voetgangersuitgang van de parkeergarage gaat u rechtsaf en vervolgens de eerste links. U steekt 

over op het Weena, ons kantoor bevindt zich aan de overkant (Gebouw Houthoff Buruma) 
 

Vanaf Utrecht 
A12 Ring Utrecht - bij knooppunt Oudenrijn A12 Rotterdam/Den Haag volgen - A20/E25 Rotterdam - 

Centrum (14) volgen - "Schieweg" - "Schiekade" - rotonde "Hofplein" 2e afslag naar Coolsingel - 1e afslag 
rechts is de Kruiskade - Aan het eind van deze straat rechts is de Karel Doormanstraat, aan uw rechterhand 

bevindt zich Parkeergarage Weena (Karel Doormanstraat 10, 3012 GJ Rotterdam). 
Vanuit de voetgangersuitgang van de parkeergarage gaat u rechtsaf en vervolgens de eerste links. U steekt 

over op het Weena, ons kantoor bevindt zich aan de overkant (Gebouw Houthoff Buruma) 
 
  

Vanaf Breda  
A16 richting Roosendaal - knooppunt Ridderkerk-Noord richting Den Haag volgen - knooppunt 

Terbregseplein A20 volgen richting Rotterdam- neem afslag Centrum (afslag 14) - na 400 m de derde afslag 
op de rotonde (de Gordelbrug) richting Centrum - rotonde "Hofplein" 2e afslag naar Coolsingel - 1e afslag 

rechts is de Kruiskade -  aan het eind van deze straat rechts is de  Karel Doormanstraat, aan uw 
rechterhand bevind zicht Parkeergarage Weena (Karel Doormanstraat 10, 3012 GJ Rotterdam). 

Vanuit de voetgangersuitgang van de parkeergarage gaat u rechtsaf en vervolgens de eerste links. U steekt 
over op het Weena, ons kantoor bevindt zich aan de overkant (Gebouw Houthoff Buruma) 

 
 

Per openbaar vervoer 
Trein + metro: Rotterdam CS, Vanaf de hoofduitgang van het Centraal Station 

gaat u linksaf het Weena op. Ons kantoor bevindt zich na 
circa vijf minuten aan uw linkerhand. 

Tram: Alle tramlijnen stoppen op het Weena of op CS 


