


















Routebeschrijving Diabeter Rotterdam, Blaak 6
Blaak 6 (2e etage)
Rotterdam
Direct boven metro- en
treinstation Blaak.
Tel.: 088-2807277

Per openbaar vervoer:
Diabeter ligt boven het metro- en treinstation Blaak en is zo prima te bereiken: Trein,
metrolijnen A,B en C, diverse buslijnen en tramlijn 21 en 24 stoppen onder, voor of naast deze
nieuwe locatie.
Meer informatie over openbaar vervoer in Rotterdam: http://www.ret.nl of 9292.nl
Zie kaartje op volgende bladzijde 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.

Per auto:
Vanuit Gouda/Utrecht) en Ridderkerk/Dordrecht
Volg de A16 en kies 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. Ga bij
deze verkeerslichten rechtsaf en volg dan de bewegwijzering ANWB borden) naar de Markthal.
Onder de tegenover Diabeter liggende Markthal zijn 1200 parkeerplaatsen.




















Vanuit Schiedam, Hoek van Holland of 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.

Parkeren
Parkeergarage Markthal ligt tegenover Diabeter.
Adres: Dominee Jan Scharpstraat 306, Rotterdam.
Meer informatie over parkeren en de Markthal op https://parkereninmarkthal.nl/

Wandelroute vanaf de Markthal of station Blaak:
Diabeter Rotterdam ligt op 3 minuten lopen vanaf de Markthal en op nog kortere loopafstand van
station Blaak.

