Routebeschrijving kantoor First Dutch Port Fund
Westerkade 7e
3016 CL Rotterdam
Tel: +31 (0)10 268 20 01
https://google/maps/DzRQvGCJu6q
PER AUTO
Vanuit het noorden (A13  Den Haag) of het westen (A20  Schiedam):
● Neem afslag S113 (Centrum). Na het verlaten van de snelweg gaat u rechtsaf bij de tweede
kruising (met verkeerslichten) richting Statenweg.
● Ga rechtdoor, ca. 2 kilometer, totdat u een groot kruispunt (met verkeerslichten) bereikt
met de Hogeschool Rotterdam rechts van u.
● Ga rechtdoor om vervolgens links aan te houden, afslag S114
● Op de rotonde 3e afslag (driekwart) richting Erasmus MC en Erasmusbrug
● Neem de tweede straat rechts (fietspad oversteken) en ga meteen rechtsaf bij de
Tsplitsing op de Kievitslaan
● Ga rechtdoor richting het water (de Maas), aan het einde van de weg links, de Westerkade
op.
● Na ca. 300 meter vindt u ons kantoor links op nummer 7e.
Vanuit het zuiden (A16  Dordrecht) of het oosten (A20  Utrecht):
• Neem afslag 25 Capelle a d IJssel (Centrum)
• Bij de rotonde neemt u de derde afslag (driekwart) richting Centrum
• Ga rechtdoor en passeer een BPtankstation aan uw rechterzijde
• Bij de volgende kruising (met verkeerslichten en trams) rechtdoor
• Volg de Maasboulevard ca. 3 kilometer met het water (de Maas) aan uw linkerhand
• Na het kruispunt (voet van de Erasmusbrug) rechtdoor en bij de volgende kruising (met
verkeerslichten), links de Scheeptimmermanslaan op
• Ga rechtdoor ca. 300 meter en sla rechtsaf bij het plein, met links van u een kleine
jachthaven
• Neem de eerste afslag links, aan het eind van de straat met de bocht mee naar rechts.
Rechts van u is ons kantoor op Westerkade 7e.

MET OPENBAAR VERVOER
Ons kantoor is goed te bereiken vanaf het Centraal Station Rotterdam:
• Neem de metro D of E richting De Akkers
• Stap uit bij metrostation Leuvehaven en loop richting de Erasmusbrug
• Aan de rechterzijde aan de voet van de brug, loopt u een trap af
• Dan langs het busstation richting het Thon Hotel en rechtsaf de Westerstraat in
• Ga rechtdoor, op het plein rond de kleine jachthaven, daarna linksaf de Veerhaven in.
• Aan het einde van deze straat loopt u met de bocht mee naar rechts. Ons kantoor is rechts
op nummer 7e gevestigd.

