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Walenburgerweg 74 
3033 AG Rotterdam 
Tel 0031 (0)10 7470062 

Sprekende architectuur, maritieme geschiedenis en kunst. Nadat de 
stad is gebombardeerd gedurende de tweede Wereldoorlog, heeft 
Rotterdam zichzelf daarna snel getransformeerd. De bekendste reden 
om Rotterdam te bezoeken is zijn prachtige moderne architectuur.
Ons bureau ligt in de door kanalen geweven Provenierswijk, een kleine 
wandeling van 5 minuten vanaf Rotterdams spectaculaire Centraal 
Station.

Met de auto 

Vanaf de A20
Ons kantoor is goed bereikbaar vanaf de A20 afrit 14 Centrum. Op 
het Schieplein volgt u de S112 Schieweg richting centrum. Bij het 5e 
stoplicht slaat u rechtsaf en gaat de Walenburgerweg op.

Vanaf de A13
Ons kantoor is tevens goed bereikbaar vanaf de A13. U volgt de 
borden richting centrum. De A13 gaat aan het einde over in de 
Stadhoudersweg. Na 1,7 km slaat u rechtsaf naar S113 Statenweg. 
Bij het 5e stoplicht slaat u linksaf op de Walenburgerweg. Na ca. 400m 
vindt u ons kantoor aan uw rechter zijde.

Parkeren

Parkeren is mogelijk voor de deur (betaald parkeren). Op het 
binnenterrein is een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen beschikbaar. 
U rijdt dan door de poort onder het gebouw het binnenterrein op.

Met openbaar vervoer

De Walenburgerweg ligt op 5 minuten lopen van Rotterdam Centraal 
Station. Hier stoppen alle treinen, metro’s en trams. U verlaat het 
Centraal Station richting Proveniersplein. Vervolgens loopt u rechtdoor 
langs de fraaie Spoorsingel. Deze komt uit op de Walenburgerweg. U 
gaat linksaf de Walenburgerweg op. Het kantoor ligt aan u linkerzijde.
Onze kantoorruimtes bevinden zich op de 3e en 4e verdieping.
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