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ROUTEBESCHRIJVING VNAB KENNIS- EN ONTMOETINGSCENTRUM 

PER AUTO 

VANUIT UTRECHT 

 Volg de A12 richting Den Haag 

 Houd rechts aan bij de splitsing, rij door op A20/E25 en volg de borden Hoek van Holland/Rotterdam/Gouda-

West 

 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Terbregseplein om de borden A16/E19 

richting Dordrecht/Breda/Ring Rotterdam (oost)/Andere Havens te volgen 

 Weg vervolgen naar A16/E19 

 Volg de 2 rechterrijstroken om afrit Kralingen te nemen naar de N210 richting Capelle a/d IJssel 

 Neem de 1ste afslag op Kralingseplein naar Abram van Rijckevorselweg 

 Weg vervolgen naar Maasboulevard/S107 

 Flauwe bocht naar rechts naar Hertekade 

 Weg vervolgen naar Terwenakker 

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum bevindt zich links. Parkeergarage de Boompjes bevindt zich rechts. 

VANUIT DORDRECHT:  

 Voeg in op N3 

 Volg de 2 linkerrijstroken om verder te gaan op de N214/N3 en de borden A15/Alblasserdam/Rotterdam/Oud-

Alblas/Nw. Lekkerland te volgen 

 Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan en in te voegen op de A15 richting Alblasserdam/Rotterdam 

 Volg de 2 linkerrijstroken om afrit Ring Rotterdam(oost) te nemen en in te voegen op de A16/E19 richting Ring 

Rotterdam(oost)/Den Haag/Havens 

 Volg de 2 rechterrijstroken om afrit 24t/m26-Capelle a/d lJssel te nemen naar de N210 richting Centrum 

 Neem de 3e afslag op Kralingseplein naar Abram van Rijckevorselweg 

 Weg vervolgen naar Maasboulevard/S107 

 Flauwe bocht naar rechts naar Hertekade 

 Weg vervolgen naar Terwenakker 

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum bevindt zich links. Parkeergarage de Boompjes bevindt zich rechts. 

PARKEREN 

Voor het parkeren van uw auto verwijzen wij u naar de volgende parkeergarages: 

 

Parkeergarage De Boompjes 

Navigatie: Terwenakker 18 (gelegen direct achter het pand) 

Parkeerplaatsen: 623 

Parkeergarage Erasmusbrug 

Navigatie: Gedempte Zalmhaven (aan het Willemsplein, 7 min. loopafstand) 

Parkeerplaatsen: 327  
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Parkeergarage Wijnstraat 

Navigatie: Wijnstraat 78 (5 min. loopafstand) 

Parkeerplaatsen: 163 

Parkeergarage Markthal 

Navigatie: Dominee Jan Scharpstraat 306 (Rotterdam Blaak, 7 min. loopafstand) 

Parkeerplaatsen: 1024  

PER OPENBAAR VERVOER 

 Vanaf Rotterdam CS: metro D (richting De Akkers) of E (richting Slinge) 

 Uitstappen bij metrostation Leuvehaven 

 Loop in zuidelijke richting op Schiedamsedijk naar Vasteland 

 Sla linksaf naar Vasteland/S100 

 Sla linksaf naar Terwenakker 

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum bevindt zich rechts en is zowel vanaf de Boompjes als de Terwenakker te 

betreden. 

Of 

 Trein tot station Blaak 

 Ga in zuidwestelijke richting op Blaak naar Verlengde Willemsbrug 

 Sla linksaf naar Verlengde Willemsbrug 

 Sla linksaf om op Verlengde Willemsbrug te blijven (neem de trap) 

 Sla rechtsaf naar Boompjes/S100 

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum bevindt zich rechts en is zowel vanaf de Boompjes als de Terwenakker te 

betreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of bij uitdrukkelijke toestemming berusten alle rechten op de inhoud bij de 

Nederlandse Vereniging Assurantie Beurs (VNAB). 


