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Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

Lopend vanaf Rotterdam Centraal Station 

Te voet bereikt u Spaces Rotterdam in circa 10 minuten. Volg de bordjes Hofplein. 

Vanaf Metrostation Schiedam centrum 

Metro C (richting De Terp) – uitstappen bij Metrostation Beurs en overstappen op Metro D (Richting Centraal 
Station) of E (richting Den Haag Centraal). Uitstappen bij Metrostation Stadhuis en loop naar het noorden op 
de Coolsingel, richting Kruiskade. Na circa 300m lopen vindt u Spaces aan uw rechterzijde.  

Vanaf Metrostation Spijkenisse centrum 

Metro C (richting De Terp) – uitstappen bij Metrostation Beurs en overstappen op Metro D (Richting Centraal 
Station) of E (richting Den Haag Centraal). Uitstappen bij Metrostation Stadhuis en loop naar het noorden op 
de Coolsingel, richting Kruiskade. Na circa 300m lopen vindt u Spaces aan uw rechterzijde.  

Metro D (richting Rotterdam Centraal Station) – uitstappen bij Metrostation Stadhuis en loop naar het noorden 
op de Coolsingel, richting Kruiskade. Na circa 300m lopen vindt u Spaces aan uw rechterzijde.  

 

Bereikbaarheid per auto 

Hieronder treft u de route naar parkeergelegenheid in de parkeergarage van het Spaces gebouw waar ons 
kantoor zich bevindt. 

Uit de richting Dordrecht/Breda 

Volg de A16 - E19. Op Ring Rotterdam Oost aangekomen neemt u afslag Centrum. Neem na de Van 
Brienenoord brug direct de afslag Rotterdam Centrum. Neem de rotonde 3/4 richting Centrum en volg de 
Maasboulevard – de Boompjes. Ga bij Inntel Hotels Rotterdam Centre rechtsaf richting Centrum. Via de 
Schiedamsedijk komt u op de Coolsingel (Let op: wegwerkzaamheden aan de Coolsingel). Sla bij het Maritiem 
Museum rechtsaf. Houdt links aan. Bij het stoplicht onder de kubuswoningen slaat u linksaf. Rijd de 
Mariniersweg af tot u op de kruising met de Goudsesingel komt. Ga links en rijd de Goudsesingel af. Bij de 
stoplichten gaat u naar links de Pompenburg op. Rijd door tot u op de rotonde Hofplein komt. Neem de eerste 
afslag op rotonde en sla vervolgens direct linksaf. Rijd bij het tankstation de Shell de Couweburg straat in. Na 
enkele meters treft u rechts de ingang van Parkeergarage Spaces. 

Uit de richting Gouda/Utrecht Volg A20 - E25. 

Volg Ring Rotterdam Noord richting Den Haag - Hoek van Holland. Neem afslag Rotterdam Centrum. Neem de 
rotonde 3/4 richting Centrum. Blijf Centrum volgen tot u op de volgende rotonde Hofplein komt. Neem de 
rotonde voor 2/4 en rijd bij het tankstation de Shell de Couweburg straat in. Na enkele meters treft u rechts de 
ingang van Parkeergarage Spaces. 

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 tot u op de rotonde Hofplein komt. Neem de rotonde voor volledig en rijd bij het 
tankstation de Shell de Couweburg straat in. Na enkele meters treft u rechts de ingang van Parkeergarage 
Spaces. 

Uit de richting Hoek van Holland 
 Volg de A20 - E25. Op knooppunt Kleinpolderplein neemt u de afslag Overschie richting Centrum. U blijft 
Centrum volgen tot u op de rotonde Hofplein komt. Neem de rotonde volledig en rijd bij het tankstation de 
Shell de Couweburg straat in. Na enkele meters treft u rechts de ingang van Parkeergarage Spaces. 

 


