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DIABETER ROUTEBESCHRIJVING

INGANG

Blaak 6, 3011 TA Rotterdam

Diabeter ligt 'boven' station Blaak op Blaak nr 6. We zitten op de tweede verdieping
van het glazen gebouw (zie foto).
Per openbaar vervoer: Diabeter ligt boven het metro- en treinstation Blaak en is zo prima te bereiken: Trein,
metrolijnen A,B en C, buslijn 32 en 48 en tramlijn 21 en 24 stoppen onder, voor of naast deze nieuwe locatie.
Meer informatie over openbaar vervoer in Rotterdam: http://www.ret.nl . Zie kaartje voor de locatie van station
en haltes. Vanuit Trein- en Metrostation Blaak volgt u de aanwijzingen naar de uitgang. Let op: De hoofduitgang
van station Blaak heeft liften en roltrappen. Als u de bewegwijzering uitgang 'Oude Haven/ Maasboulevard' volgt,
dan komt u direct onder ons gebouw uit, maar er zijn bij deze uitgang geen liften of roltrappen!
Fiets: Er is ook een bewaakte fietsenstalling tegenover onze nieuwe plek.
Auto: Vanuit het Oosten (Gouda/Utrecht) en Zuiden (Ridderkerk/Dordrecht) volgt u de A16 en kiest de zgn.
parallelbaan (afrit Rotterdam Centrum / Capelle). Volg onderaan de afrit op de rotonde richting Rotterdam Centrum.
Volg de Maasboulevard-route (snelheidscontroles!). Bij het Tropicanagebouw (links van u) komt u bij de Boerengatbrug
en ziet u het Havenziekenhuis rechts voor u. Ga bij deze verkeerslichten rechtsaf en volg dan de bewegwijzering
(‘ANWB borden) naar de MARKTHAL. Onder de tegenover Diabeter
liggende MARKTHAL zijn 1200 parkeerplaatsen. Parkeer uw auto.
Vanuit het westen (Schiedam, Hoek van Holland) of noordwesten
(Den Haag) via de A20 of A13 volgt u bij het Kleinpolderplein de
afslag Rotterdam Centrum. Volg de Stadhoudersweg en ga bij de 2e
verkeerslichten rechtsaf het zgn. tunneltracé in (Henegouwerlaan
en ‘s Gravendijkwal). Als de weg weer uit het verdiepte tunneltrace
omhoog gaat (en je de Euromast voor je ziet), gaat u bij de
verkeerslichten linksaf (Rochussenstraat) en volg dan de
bewegwijzering (‘ANWB borden) naar de MARKTHAL. Onder de
tegenover Diabeter liggende MARKTHAL zijn 1200 parkeerplaatsen.
Parkeer uw auto.
Meer informatie over parkeren en de MARKTHAL op http://markthalrotterdam.nl en http://
www.rotterdam.nl/ParkeergarageMarkthal
Parkeren - Alternatieven
De parkeergarage onder de Markthal is de parkeergarage pal naast Diabeter. Er zijn enkele alternatieven:
1.
Parkeergarage Oude Haven: aan de andere zijde van de bekende paalwoningen aan de Burg. van
Walsumweg ligt een parkeergarage met 250 plekken (en een iets lager tarief).
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2. Op straat parkeren. In Rotterdam geldt 'Kenteken-parkeren' d.w.z dat u uw kenteken moet invoeren
bij de aanschaf van een parkeerkaartje (pin/chip/creditcard). Betalen kan ook via de mobiele
telefoon (http://www.rotterdam.nl/06parkeren).
3. P+R Parkeer en reis: Parkeren in de stad is prijzig (€2.50-5.00 per uur tot max. dagtarief van € 27,00).
Rotterdam heeft goede mogelijkheden om het parkeren in de stad te omzeilen met parkeer- en
reisterreinen. Parkeren op P+R plekken is gratis of €2,00 per dag als je vanaf de P+R plaats met de OV
chipkaart de stad in/uit reist. Bij het afrekenen bij de automaat kun je dan met je OV-pas aangeven dat
je het openbaar vervoer hebt gebruikt en wordt de korting verrekend waardoor je €0,00 of €2,00
betaald. Per openbaar vervoer van de P+R terreinen naar Blaak reizen kost bij gebruik van op saldo reizen
ongeveer €1.35 per volwassene (enkele reis: kinderen en 65+ of reductie €0,90). Lees er meer over op:
http://www.rotterdam.nl/overzichtprterreinenparkerenenrijden

FOTO: Aerophotostock http://www.aerophoto-schiphol.nl
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