
Vanaf 3 juli 2017 tot de zomer van 2019 gaat 
de Maastunnel van noord naar zuid dicht.  
De Maastunnel is inmiddels 75 jaar en toe  
aan een grondige renovatie. De tunnel blijft 
van zuid naar noord wel open. 

Afhankelijk van uw mogelijkheden is er een 
aantal opties voor u op een rij gezet.  

Fietsers/voetgangers
De fiets- en voetgangerstunnel blijven gedurende de 
renovatie open.    

Metro
Hogeschool Inholland Rotterdam is gemakkelijk te bereiken 
met het openbaar vervoer. U kunt met metrolijnen D (rijdt 
tussen Rotterdam Centraal en De Akkers) en E (rijdt tussen 
Den Haag CS en Slinge) naar de halte Wilhelminaplein. 
Inholland ligt op 2 minuten loopafstand via de uitgang 
Veemstraat (aan de hoge zijde van het schuin lopende 
perron). Vanaf een andere metrolijn kunt u op Rotterdam 
Beurs overstappen naar metrolijn D of E (neem dan de 
richting De Akkers of Slinge).  

Bus 
Buslijn 44 rijdt van Rotterdam Centraal naar station Zuid-
plein. Bij de halte Zuidplein moet u overstappen naar Buslijn 
77 richting SS Rotterdam. Bij halte Rijnhaven uitstappen, 
vanaf deze halte is het 5 minuten lopen naar de hoge-
school. Let op dat de rit met bus 44 langer kan duren. Dit in 
verband met de afsluiting van de Maastunnel.
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Tram
Als umet de tram naar Hogeschool Inholland Rotterdam 
komt, dan kunt u gebruikmaken van diverse tramlijnen:
-  Tramlijn 20 (rijdt tussen Lombardijen – Rotterdam CS)
-  Tramlijn 23 (Beverwaard – Marconiplein)
-  Tramlijn 25 (Carnisselande – Schriebroek).

Bij de halte Wilhelminaplein stapt u uit. Vanaf deze halte is 
het 4 minuten lopen naar uw bestemming.

Trein
Vanaf Rotterdam Centraal reist u met metrolijn D en E naar 
de Hogeschool. U stapt uit bij de halte Wilhelminaplein. 

Vanaf Station Blaak kunt u met de metro overstappen op 
Beurs en metro D of E nemen in de richting De Akkers of 
Slinge. 

Auto
Vanuit Den Haag/Amsterdam
Volg vanaf de A13 de Afslag Centrum en rijd door op de 
Stadhoudersweg. Vervolg de weg naar de Statenweg 
en volg de linkerrijstrook om de verbindingsweg naar 
het Droogleever Fortuynplein/S100 te nemen. Ga de 
Westzeedijk op en rijd hier 1,2 kilometer op. Sla vervolgens 
rechtsaf de Erasmusbrug op. Vervolg deze weg en rijd 
tussen het Luxor theater en het gerechtsgebouw rechtdoor. 
Het eerstvolgende gebouw aan uw linkerkant is Hogeschool 
Inholland Rotterdam.

Vanuit Dordrecht/Breda
Neem op de A16 de afrit Capelle aan den IJssel richting 
Centrum/Feijenoord. Houd rechts aan en neem afslag 24 
richting Havens/Feijenoord. Ga verder op de Stadionweg. 
Houd na 600 meter links aan om op de Stadionweg te 
blijven. Na 1,5 kilometer vervolgt u uw weg naar de Laan 
op Zuid. Bij de stoplichten onder aan de Erasmusbrug slaat 
u linksaf. Rijd tussen het Luxor theater en het gerechts-
gebouw door. Het eerstvolgende gebouw aan uw linkerkant 
is Hogeschool Inholland Rotterdam.   

Vanuit Utrecht
Rijd vanaf de A12 de A20/E25 op 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. Vervolgens neemt u de 
eerste afrit na de Van Brienenoordbrug richting Feijenoord/
IJsselmonde (afrit 24 - Havens 1000-1200). Houd links 
aan richting Stadionweg. Na 1,5 kilometer vervolgt uw 
weg naar de Laan op Zuid. Bij de stoplichten onder aan de 
Erasmusbrug slaat u linksaf. Rijd tussen het Luxor theater 
en het gerechtsgebouw door. Het eerstvolgende gebouw 
aan uw linkerkant is Hogeschool Inholland Rotterdam.   
  
 

Komt u regelmatig bij de Hogeschool Inholland 
Rotterdam?
De Maastunnel Alliantie werkt samen met partners zoals de 
Hogeschool Inholland Rotterdam om nieuwe alternatieven 
voor de Maastunnel te stimuleren en faciliteren. Wilt u op  
de hoogte blijven van deze alternatieven? Kijk dan op  
http://www.maastunnel.nl.

Publiekscampagnes Filedier en Onze Tunnel
De publiekscampagne Filedier is van De Verkeers-
onderneming en bedoeld om reizigers bewust te maken 
van hun eigen gedrag (met de auto in de spits). De 
publieks campagne Onze Tunnel is van de gemeente 
Rotterdam en bedoeld om mensen te informeren over 
de renovatie/gedeeltelijke afsluiting en over de mogelijke 
reisalternatieven. 

Relevante websites
www.filedier.nl
www.maastunnel.nl
www.verkeersonderneming.nl
www.inholland.nl

Handige weetjes
-  De gemeente Rotterdam heeft het beleid dat parkeren  

in een p-garage goedkoper is dan op straat.  
Kijk voor aanbiedingen en voordeelkaarten op  
www.parkereninrotterdam.nl.

-  Op die site treft u ook een overzicht aan van P+R-locaties 
en de mogelijkheid om vandaar een route te plannen: 
http://parkereninrotterdam.nl/onze-garages-en-prs/.

-  In Rotterdam kunt u op veel verschillende plekken fietsen 
huren. Zo zijn er bij alle treinstations (OV-)fietsen te huur.

-  Tussen Dordrecht en Rotterdam vaart een waterbus:  
www.waterbus.nl.

-  Om van de ene kant van de Maas naar de andere kant te 
komen, kunt u ook gebruikmaken van de watertaxi:  
www.watertaxirotterdam.nl.

 
Meer informatie
Lees meer over de renovatie van de Maastunnel
en de bereikbaarheid op:

        www.maastunnel.nl

        Maastunnel

@Maastunnel010

@Maastunnel

Maastunnel Alliantie is een samenwerking van 
verschillende Rotterdamse bedrijven, instellingen en 
organisaties om hun bezoekers, medewerkers en 
leveranciers zo goed mogelijk te informeren over de 
renovatie van de Maastunnel, de bereikbaarheid en 
mogelijke alternatieven.


