routebeschrijving
Secretary TODAY
Westplein 9-B
3016 BM Rotterdam

komende vanuit de richting Den Haag (A13)
Ter hoogte van Rotterdam-Overschie afslag Europoort/Botlek/Rotterdam-Zuid volgen en op de
linkerbaan blijven rijden. Bij het Kleinpolderplein afslag Centrum, tweede kruising rechts. Rechtdoor
blijven rijden en bij de tweede serie stoplichten rechtsaf de Statenweg op in de richting van de
Maastunnel. Bij de derde serie stoplichten links voorsorteren, richting de Rochussenstraat. Bij de tweede
serie stoplichten (Eendrachtsplein) rechtsaf de Westersingel op en rechtdoor rijden tot aan de
stoplichten. Rechtdoor de kruising oversteken en doorrijden naar de Scheepstimmermanslaan/Van
Vollenhovenstraat, die uitkomt in het Westplein. Aangekomen op deze kruising rechtsaf slaan en u vindt
Secretary TODAY aan uw rechterhand.

komende vanuit de richting Utrecht (A20)
Na Gouda de richting Rotterdam/Dordrecht blijven volgen en ter hoogte van het Terbregseplein
richting Dordrecht blijven volgen. Hierna naar rechts en voorsorteren voor Rotterdam-Zuid/afslag
Rotterdam-Centrum. Na de verkeerslichten de Abraham van Rijckevorselweg volgen en rechtdoor de
Maasboulevard op richting Maasbruggen. Hierna de Boompjes op en rechtdoor tot aan de stoplichten
met aan de linkerhand de Erasmusbrug. Bij de stoplichten rechtdoor het kruispunt oversteken het
Vasteland op. Voorbij het kruispunt linksaf voorsorteren bij de stoplichten en linksaf het kruispunt over.
Doorrijden naar de Scheepstimmermanslaan/Van Vollenhovenstraat, die uitkomt in het Westplein.
Aangekomen op deze kruising rechtsaf slaan en u vindt Secretary TODAY aan uw rechterhand.

komende vanuit de richting Dordrecht (A16)
Na Ridderkerk voorsorteren voor Capelle aan den Ijssel/Rotterdam Centrum. Na de Van
Brienenoordbrug (Ring Oost) afslag nemen voor Rotterdam-Centrum. Richting de verkeerslichten
rijdend, linksaf voor Rotterdam-Centrum. Na de verkeerslichten de Abraham van Rijckevorselweg
volgen en rechtdoor de Maasboulevard op richting Maasbruggen. Hierna de Boompjes op en
rechtdoor tot aan de stoplichten met aan de linkerhand de Erasmusbrug. Bij de stoplichten rechtdoor
het kruispunt oversteken het Vasteland op. Voorbij het kruispunt linksaf voorsorteren bij de stoplichten en
linksaf het kruispunt over. Doorrijden naar de Scheepstimmermanslaan/Van Vollenhovenstraat, die
uitkomt in het Westplein. Aangekomen op deze kruising rechtsaf slaan en u vindt Secretary TODAY aan
uw rechterhand.
Er is meestal voldoende parkeergelegenheid in de buurt zoals op de Parklaan of de Van
Vollenhovenstraat. Houd wel rekening met betaald parkeren. U kunt in Rotterdam niet met muntgeld
betalen bij de parkeerautomaten op straat. Bij de parkeerautomaten kunt u betalen met pin of
creditcard. Tevens kunt u met behulp van uw mobiele telefoon, 06-parkeren, betalen. U dient hiervoor
aangemeld te zijn bij één van de aanbieders van 06-parkeren. Op ma t/m vrij van 09.00 tot 18.00 u
bedraagt het parkeertarief € 0,50 per 9 minuten.
Het kantoor van Secretary TODAY bevindt zich op het Westplein 9-B. Hiervoor moet u het poortje door
tussen de panden van Westplein 8 en 9 en doorlopen tot aan de glazen pui die u aan uw linkerhand
zult vinden.

Openbaar Vervoer
Vanaf Centraal Station neemt u
Metro E richting Slinge, u stapt uit
bij Metrostation Leuvehaven. U
loopt in zuidelijke richting op
Schiedamsedijk naar Vasteland,
ga rechtsaf naar de Vasteland.
Ga linksaf naar de Scheepstimmermanslaan, ga rechtdoor
naar Van Vollehovenstraat en ga
bij Westplein 11 rechtsaf. Voor ons
kantoor moet u onder het poortje
doorlopen tussen de panden van
Westplein 8 en 9, tot aan de
glazen pui aan uw linkerhand.
Vanaf Centraal Station kunt u
tram 20, 23 of 25 nemen en
uitstappen bij halte Leuvehaven.
U loopt in zuidelijke richting op
Schiedamsedijk naar Vasteland,
ga rechtsaf naar de Vasteland.
Ga linksaf naar de
Scheepstimmermanslaan, ga rechtdoor
naar Van Vollehovenstraat en
ga bij Westplein 11 rechtsaf. Voor
ons kantoor moet u onder het
poortje doorlopen tussen de
panden van Westplein 8 en 9, tot
aan de glazen pui aan uw
linkerhand.
Vanaf Metrostation Beurs kunt u tram 8 nemen. U stapt uit bij halte Vasteland. Deze tramhalte bevindt
zich voor de deur bij Albert Heijn. U steekt het kruispunt over richting de supermarkt en gaat linksaf naar
de Scheepstimmermanslaan en u loopt rechtdoor de Van Vollenhovenstraat in. Bij Westplein 11 gaat u
rechtsaf. Voor ons kantoor moet u onder het poortje doorlopen tussen de panden van Westplein 8 en 9,
tot aan de glazen pui aan uw linkerhand.

