
ROUTEBESCHRIJVING WTC ROTTERDAM 
 
Hoofdingang Beursplein 37      
Postbus 30099 - 3001 DB Rotterdam 
Tel. 010-405 44 44 Fax 010-405 50 16 
Email info@wtcro.nl 
 
Het Beurs-WTC is gelegen aan het Beursplein/hoek Coolsingel in het hart van het centrum.  

Het gebouw is duidelijk herkenbaar aan de ellipsvormige 90 meter hoge toren met de groen 
glasgevel. Zowel met openbaar vervoer als met de auto is het Beurs-WTC goed bereikbaar. 

Openbaar vervoer 

Lopen 
10 minuten loopafstand van Centraal Station.  
 
Openbaar vervoer vanaf Rotterdam CS 
Metro: Neem de metro en stap uit op het 2e station “Beurs” (1 zone) uitgang Beursplein. 
Tram: Neem de tram, lijn 8, 20, 23 of 25. Stap uit op de Coolsingel ter hoogte van ABN-
AMRO bank.  

Openbaar vervoer vanaf Spijkenisse of Schiedam 
Metro: Neem de metro en stap uit bij station Beurs. 

Per Auto 

 
Auto uit de richting Dordrecht / Breda  
Volg de A16/E19. 
Op Ring Rotterdam Oost aangekomen neemt u afslag 25, centrum. Neem direct na de Van 
Brienenoordbrug de afslag Rotterdam centrum. Neem de rotonde 3/4 richting centrum en 
volg de Maasboulevard/Boompjes. Ga bij Hotel Inntel (Golden Tulip) rechtsaf richting 
centrum. Via de Schiedamsedijk komt u op de Coolsingel. Direct na het Beurs-WTC (rechts) 
neemt u de afslag Meent. Vervolgens de 2e afslag rechts (Westewagenstraat, op de hoek 
Restaurant Dudok). De 1e afslag rechts leidt u naar de parkeergarage WTC-V&D. 

Auto uit de richting Gouda / Utrecht  
Volg A20/E25.  
Volg Ring Rotterdam Noord richting Den Haag/Hoek van Holland. Neem afslag 14, 
Rotterdam centrum. Neem de rotonde 3/4 richting centrum. Blijf centrum volgen tot u op de 
volgende rotonde Hofplein komt. Neem de rotonde voor 3/4 en rij via de Pompenburg de 
Goudsesingel op. Bij de eerstvolgende verkeerslichten slaat u rechtsaf de Meent in. Na enige 
honderden meters rijdt u links de Westewagenstraat in (op hoek Restaurant Dudok). De 1e 
afslag rechts leidt u naar de Parkeergarage WTC-V&D. 
 
 



 

Auto uit de richting Den Haag / Amsterdam  
Volg de A13/E19.  
Op knooppunt Kleinpolderplein neemt u de afslag Ring Rotterdam West richting centrum. 
Blijf centrum volgen. Bij afslag ‘centrum/Maastunnel’ rechtdoor blijven rijden tot u op de 
rotonde Hofplein komt. Neem de rotonde voor 3/4 en rij via de Pompenburg de Goudsesingel 
op. Bij de eerstvolgende verkeerslichten slaat u rechtsaf de Meent in. Na enige honderden 
meters rijdt u links de Westewagenstraat in (op hoek Restaurant Dudok). De 1e afslag rechts 
leidt u naar de Parkeergarage WTC-V&D. 
 
Auto uit de richting Hoek van Holland  
Volg de A20/E25. 
Op knooppunt Kleinpolderplein neemt u de afslag 13, Overschie richting centrum. Blijf het 
centrum volgen. Bij afslag ‘centrum/Maastunnel’ rechtdoor blijven rijden tot u op de rotonde 
Hofplein komt. Neem de rotonde voor 3/4 en rij via de Pompenburg de Goudsesingel op. Bij 
de eerstvolgende verkeerslichten slaat u rechtsaf de Meent in. Na enige honderden meters 
rijdt u links de Westewagenstraat in (op hoek Restaurant Dudok). De 1e afslag rechts leidt u 
naar de Parkeergarage WTC-V&D. 
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