
Routebeschrijving Hoofdkantoor USP Marketing Consul tancy – Max Euwelaan 51 Rotterdam 
 
Met de tram  
Vanaf Rotterdam Centraal neemt u tramlijn 7 richting Burgermeester Oudlaan / Woudestein 
(uitstappen bij eindhalte). U loopt langs het Expo-en Congrescentrum en het gebouw van de 
Hogeschool Rotterdam rechtdoor. Voor de Max Euwelaan gaat u ter hoogte van het Novotel links de 
straat in, u treft ons op nummer 51.  
 
Met de metro 
Vanaf Rotterdam Centraal stapt u over metrostation Beurs. Vandaar neemt u de metro richting 
Ommoord/Zevenkamp/Capelle a/d IJssel (dit is de Calandlijn). U stapt uit bij station Kralingse Zoom. U 
neemt de weg naar links en ter hoogte van het Eramus gebouw gaat u het Brainpark op. Bij de eerste 
splitsing gaat u rechts de Max Euwelaan op. U treft ons pand op nummer 51.  
 
Met de bus 
Vanaf station Kralingse Zoom gaan alle bussen van de drie achterste haltes naar de halte HES (dit is 
direct bij de Hogeschool Rotterdam). Na het uitstappen steekt u de Kralingse Zoom over en voor de 
Max Euwelaan gaat u ter hoogte van het Novotel links de straat in, u treft ons op nummer 51.  
 
Met de auto vanuit de richting Dordrecht / Breda  
Op de A16 neemt u na de Van Brienenoordbrug afslag Rotterdam Centrum / Capelle a/d IJssel. Bij de 
verkeerslichten onderaan de afslag gaat u het verkeersplein driekwart rond (richting Rotterdam 
Centrum). Zie verder * (hieronder). 
 
Met de auto vanuit de richting Utrecht / Den Haag /  Amsterdam  
A16 aanhouden richting Dordrecht /Breda. U kiest vervolgens de richting Capelle a/d IJssel (N210). U 
neemt de afslag Rotterdam Centrum / Capelle a/d IJssel. Bij de verkeerslichten gaat u op het 
verkeersplein rechtsaf. Zie verder * (hieronder). 
 
* Na het verlaten van het verkeersplein neemt u direct de eerste afslag rechts (afslag Brainpark / De 
Esch / Autostrada). Bovenaan het viaduct gaat u rechtsaf, dan draait u bij het Novotel gebouw rechts 
het Brainpark op. U treft ons pand op de Max Euwelaan nummer 51. 
 
 

 
 



 


