
  

 

Routeplanner 
Groothandelsgebouw Rotterdam 
Stationsplein 45, 3013AK Rotterdam 
 

Met de auto 

Parkeren in parkeergarage P1, Conradstraat, Rotterdam. 

 

Vanuit Utrecht: 

• Neem de A12 en de A20, neem afslag 14 Rotterdam Centrum en volg de S112 

• Ga rechtsaf de Walenburgerweg op 

• Ga linksaf de Statenweg op, houdt rechts aan bij het viaduct 

• Ga na het viaduct bij de stoplichten linksaf Weena op. 

• Ga linksaf naar Conradstraat, de parkeergarage P1 is aan uw rechterhand 

• Rijd in de parkeergarage P1 door tot u aan uw rechterhand kantoor ingang B ziet, parkeer en 

neem lopende deze B ingang naar de eerste verdieping (lift gaat naar verdieping 1-2, loop een 

trapje omlaag naar de 1e verdieping) 

• Ga door de deur van het Kleinhandelsgebouw, PortalPlus zit in het derde kantoor aan uw 

linkerhand, B.1.046 

 

Vanuit den Haag, Amsterdam 

• Neem de A4 en de A13 naar Rotterdam, volg aan het einde van de A13 de afslag Overschie, 

maar houdt links aan naar de afslag S113. 

• Volg de S113, ga bij de tweede stoplichten rechtsaf de Statenweg op 

• Ga linksaf de Statenweg op, houdt rechts aan bij het viaduct 

• Ga na het viaduct bij de stoplichten linksaf Weena op. 

• Ga linksaf naar Conradstraat, de parkeergarage P1 is aan uw rechterhand 

• Rijd in de parkeergarage P1 door tot u aan uw rechterhand kantoor ingang B ziet, parkeer en 

neem lopende deze ingang naar de eerste verdieping (lift gaat naar verdieping 1-2, loop een 

trapje omlaag naar de 1e verdieping)  

• Ga door de deur van het Kleinhandelsgebouw, PortalPlus zit in het derde kantoor aan uw 

linkerhand, B.1.046 

 

Vanuit zuid-oostelijke richting (Dordrecht, Gorinchem, Zierikzee) 

• Via de A15 en de A16 richting Rotterdam/Capelle a/d IJssel. 

• Volg afslag 24 t/m 26 Capelle aan den IJssel 

• Neem op het Kralingseplein de 3e afslag richting de S107 

• Ga rechtsaf naar de Oostmolenwerf en volg de S100 

• Ga op het Hofplein rechtdoor op de rotonde, kies voor de linkerbanen en ga onder het viaduct 

door en direct rechtsaf naar de Conradstraat. De parkeergarage P1 is aan uw rechterhand 

• Rijd in de parkeergarage door tot u aan uw rechterhand kantoor ingang B ziet, parkeer en neem 

lopende deze ingang naar de eerste verdieping (lift gaat naar verdieping 1-2, loop een trapje 

omlaag naar de 1e verdieping) Ga door de deur van het Kleinhandelsgebouw, PortalPlus zit in het 

derde kantoor aan uw linkerhand, B.1.046 

 

 

 

 

  



 

Openbaar vervoer (of te voet) 

Trein, Metro of tram: Rotterdam CS, uitgang Stationsplein 

 

Loop vervolgens naar Ingang B van het Groothandelsgebouw, Weena 679 zie routekaart 

Bij aankomst kunt u zich melden bij ingang B van het Groothandelsgebouw, Weena 679, via het 

belpaneel bellen met de receptie, vragen naar PortalPlus, en ga naar de eerste verdieping. Ga door de 

deur van het Kleinhandelsgebouw, PortalPlus zit in het derde kantoor aan uw linkerhand, B.1.046 

 

Routekaart 

 

 

 


