
Routebeschrijving naar Van der Takstraat 28 Rotterdam (Noordereiland) 

Met de auto:  

Vanuit Den Haag / Amsterdam / Gouda / Utrecht:  
Vanaf de A20 richting Dordrecht aanhouden, via de A16. U neemt afslag nr. 25 Rotterdam Centrum / 
Capelle a/d IJssel. Vervolgens houdt u richting Centrum aan. U rijdt nu op de Maasboulevard.  
U neemt de afslag Willemsbrug / Noordereiland. Op de brug neemt u de busbaan, deze is namelijk ook 
voor bestemmingsverkeer Noordereiland. Bij de eerste stoplichten die u tegenkomt gaat u naar rechts.  
U bent nu in de Van der Takstraat.  
Harmen den Blijker & Partners | Loopbaanservices is gevestigd op nr. 28. 

Vanuit Rotterdam Centrum:  
Vanuit het centrum rijdt u naar de Willemsbrug. U gaat de Willemsbrug over richting het Noordereiland. 
Op de brug neemt u de busbaan, deze is namelijk ook voor bestemmingsverkeer Noordereiland. Bij 
eerste stoplichten die u tegenkomt gaat u naar rechts. U bent nu in de Van der Takstraat.  
Harmen den Blijker & Partners | Loopbaanservices is gevestigd op nr. 28.   
 
Parkeren: 
Het parkeren op het Noordereiland is gratis. 

 

Met het openbaar vervoer:  

Vanaf Centraal Station:  
Bij Centraal Station neemt u bus 48 richting Station Zuid. Nadat u over de Willemsbrug (de rode brug 
over de Maas) heen bent gegaan stopt u bij de tweede halte. U staat nu op de Koninginnebrug op het 
Noordereiland. De Van der Takstraat is de straat in het verlengde van de Koninginnebrug.  
Harmen den Blijker & Partners | Loopbaanservices is gevestigd op nr. 28.    

Vanaf station Blaak:  
Bij Blaak stapt u op bus 32 of 48. Nadat u over de Willemsbrug (de rode brug over de Maas) heen bent 
gegaan stopt u bij de tweede halte. U staat nu op de Koninginnebrug (bus 48) of de Prins Hendrikkade 
(bus 32). De Van der Takstraat is de straat in het verlengde van de Koninginnebrug.  
Harmen den Blijker & Partners | Loopbaanservices is gevestigd op nr. 28.   

           


