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Routebeschrijving Zen.nl Rotterdam Zuid 
Weipoort 31, 3075 EW Rotterdam. Klik hier voor ANWB routeplanner. 

Met openbaar vervoer 
Tram 25 stopt voor de deur, halte Sandelingplein. De Weipoort is de achterkant van de Groene 

Hilledijk. Loop richting café Vanouds Trianon en neem nét voor het café het smalle poortje links. Een 

paar treden af en het eerste pand links is Weipoort 31. 

Let op: de Weipoort ligt een beetje verscholen 
Net achter de Groene Hilledijk. Je kunt niet vanaf de Dreef direct erin rijden en ook niet vanaf de Bree. 

Wel via de Voorde of Maarland. 

Met auto of fiets vanaf de Kuip 
Met de Kuip rechts, rij over de S125/ Coen Moulijnweg 53 

Rij rechtdoor, de weg gaat het viaduct (luchtbrug) over en heet daar Breeweg  

Bij de stoplichten neem je de parallellaan (ga niet de tunnel in). De weg heet hier Bree 

Sla bij de volgende stoplichten linksaf, Groene Hilledijk 

Na 220 meter de eerst weg linksaf Dreef (op de hoek zit een kringloopwinkel) 

Na 80 meter linksaf Voorde, na 110 meter linksaf Weipoort. 

Gratis parkeren 
Je auto kun je gratis parkeren op de Dreef, Voorde en Weipoort. 

Je kunt ook bij de Groene Hilledijk terugrijden richting Bree en daar eerste weg rechts nemen en daar 

direct parkeren. Het heet daar al Weipoort. Circa 100 meter lopen naar Weipoort 31. 

http://www.zen.nl/rotterdamzuid
mailto:hanneke@zen.nl
https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner-klassiek?name1=Weipoort%2031,%203075%20EW,%20Rotterdam&lat1=51.8887372&lon1=4.5078457
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Met auto of fiets vanaf Lombardijen 
Neem de Spinozaweg 

Hou rechtsaan, de Spinozaweg gaat over in de Dordtsestraatweg 

Bij de stoplichten rechtsaf, Groene Hilledijk 

Aan je linkerhand passeer je het oude Zuiderziekenhuis en de Daniël den Hoed-kliniek 

Neem de derde weg rechts, Dreef (op de hoek zit een kringloopwinkel) 

Na 80 meter linksaf Voorde, na 110 meter linksaf Weipoort. 

Gratis parkeren 
Je auto kun je gratis parkeren op de Dreef, Voorde en Weipoort. 

Je kunt ook doorrijden tot de stoplichten, dan rechtsaf slaan richting de Kuip (de weg heet Bree) en 

daar eerste weg rechts nemen en daar direct parkeren. Het heet daar al Weipoort. Circa 100 meter 

lopen naar Weipoort 31. 

Met auto of fiets vanaf Laan op Zuid 
Ga richting de Kuip 

Bij 2e Rosestraat rechtsaf 

Eerste rechtsaf: Beijerlandselaan 

De Beijerlandselaan gaat over in de Groene Hilledijk 

Bij Sandelingplein (waar een tunnel onder de weg doorgaat), nog steeds rechtdoor 

Aan je linkerhand zie je nu ’t Slag, gezondheidscentrum en bibliotheek 

Na 220 meter de eerst weg linksaf Dreef (op de hoek zit een kringloopwinkel) 

Na 80 meter linksaf Voorde, na 110 meter linksaf Weipoort. 

Gratis parkeren 
Je auto kun je gratis parkeren op de Dreef, Voorde en Weipoort. 

Je kunt ook op de parallellaan bij het Sandelingplein doorrijden (de weg heet Bree) en de eerste weg 

rechts nemen en daar direct parkeren. Het heet daar al Weipoort. Circa 100 meter lopen naar Weipoort 

31. 

Met auto of fiets vanaf Zuidplein 
Neem de Strevelsweg richting de Kuip. Neem de parallelbaan, ga dus niet de tunnel in 

Bij de stoplichten van het Sandelingplein rechtsaf, Groene Hilledijk 

Aan je linkerhand passeer je ’t Slag, gezondheidscentrum, bibliotheek, etc. 

Na 220 meter de eerst weg linksaf Dreef (op de hoek zit een kringloopwinkel) 

Na 80 meter linksaf Voorde, na 110 meter linksaf Weipoort 

 

Gratis parkeren, zie hierboven bij Laan op Zuid 
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