
Routebeschrijving naar DEROTTERDAM 
3e Katendrechtse Hoofd 25 
3072 AM Rotterdam 
Wijk Katendrecht, havennummer 1300 
www.derotterdam.com  
 
Openbaar vervoer 
Vanaf het Centraal Station Rotterdam  
Let op: u kunt alleen van de metro gebruik maken met een OV-chipkaart (zie voor meer 
info www.ret.nl). 

1. Neem de metro (Erasmuslijn – blauwe lijn) richting Slinge of Spijkenisse. 
2. Stap uit bij halte Rijnhaven.  
3. Neem onder het metrostation bus 77 richting Katendrecht, uitstappen bij halte ss 

Rotterdam. 
U kunt vanaf de metro ook lopen, duur 15-20 minuten. Loop vanaf halte Rijnhaven 
richting Maashaven (een stukje in de richting van de metro meelopen) en sla op de 
Maashaven N.z. rechtsaf. Aan het eind van de kade ligt het schip. 
 
Eigen vervoer 
Vanuit Breda (A16)  

1. Neem op de A16 afslag Feijenoord (afslagnummer 24). 
2. Houd op de afslag links aan richting Feijenoord, u komt na de stoplichten op de 

John F. Kennedyweg. 
3. Volg hierna richting Feijenoord, en daarna één keer Kop van Zuid. 
4. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

 
Vanuit Europoort (A15)  

1. Neem op de A15 afslag Zuidplein/Ahoy (afslagnummer 19a). 
2. U rijdt nu op de Vaanweg. Volg richting Zuidplein/Ahoy. 
3. Volg Erasmusbrug/ss Rotterdam. 
4. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

 
Vanuit Den Haag (A13)  

1. Neem aan het eind van de A13 bij knooppunt Kleinpolderplein de A20 richting 
Dordrecht.  

2. Neem op de A20 afslag Centrum (afslagnummer 14). 
3. U rijdt nu op de Schieweg. Rijd steeds rechtdoor, over het Hofplein, naar en over 

de Erasmusbrug. Vóór de Erasmusbrug staat ss Rotterdam aangegeven. 
4. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

Deze route voert dwars door de stad.  
Alternatieven gaan via A20 (richting Dordrecht) en A16, of via A20 (richting Hoek van 
Holland), A4 (Beneluxtunnel) en A15.  
 
Vanuit Utrecht (A12) 

1. Neem bij Gouda de A20 richting Rotterdam. 
2. Neem bij Capelle aan den IJssel de A16 richting Dordrecht. 
3. Houd rechts en neem de afslag Centrum (afslagnummer 25). 
4. Rijd steeds rechtdoor over de Abram van 

Rijckevorselweg/Maasboulevard/Boompjes tot u de Erasmusbrug ziet, sla linksaf 
en rijd over de Erasmusbrug. 

5. Op de Erasmusbrug staat ss Rotterdam aangegeven. 
6. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

 



Alternatief vanaf punt 3. 
3. Houd rechts, rijd over de Van Brienenoordbrug. 
4. Neem ná de Van Brienenoordbrug afslag Feijenoord (afslagnummer 24). 
5. Volg daarna punt 2 tot en met 4 van ‘Vanuit Breda (A16)’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeren   
Er is volop parkeergelegenheid op het parkeerterrein (600 plaatsen) voor het schip. De 
betaling van de parkeerplaatsen gaat middels de parkeerautomaten bij het ticket 
gebouw. De uurprijs voor het parkeren bedraagt € 3,00 en voor een dagkaart € 15,00. 
 


