
 

Routebeschrijving Cool 53-63 
 

 

Blauw Research is gevestigd in het centrum van Rotterdam in het gebouw Cool 53-63, adres Coolsingel 55. Dit 

is tegenover het Stadhuis van Rotterdam en naast Decathlon, AH en TrainMore. U kunt parkeren in 

parkeergarage Kruiskade aan de Kruiskade. Deze is gevestigd naast het Hilton hotel. Navigatie: Kruiskade 21, 

Rotterdam 

 

Let op: Vooralsnog lijkt alleen Google Maps de juiste locatie te 

herkennen. Mocht op uw navigatie Coolsingel 55 niet tegenover het 

Stadhuis van Rotterdam worden aangeven, voer dan Coolsingel 63 in.  

 

Op de foto ziet u de ingang van Cool 53-63. U kunt via het belpaneel 

zoeken naar Blauw Research en vervolgens met de lift naar ons kantoor 

op de 4e etage.  

 

 

 

Met de auto 

Komende vanaf Utrecht / Van Brienenoordbrug: 

Via de Van Brienenoordburg (A16) richting "Hoek van Holland" (A20) aanhouden. Neem vervolgens de afslag 

"Rotterdam - Centrum". De borden "Centrum" aanhouden tot aan het Hofplein. Hier rechtdoor en de eerste 

rechts de Kruiskade in. Voorbij het Hilton ziet u parkeergarage Kruiskade. 

 

Komende vanaf Den Haag / Delft: 

Via de autosnelweg A13 richting Rotterdam. Neem vervolgens de afslag "Rotterdam - Centrum". Bij het 1e 

stoplicht gaat u rechtsaf. U rijdt nu langs de dierentuin: "Diergaarde Blijdorp", u rijdt vervolgens onder een 

spoorviaduct door. Hierna slaat u op de rotonde linksaf, u rijdt dan het Weena op. Rij vervolgens door tot de 

verkeerslichten bij het Centraal Station van Rotterdam en het hoge spiegelgebouw van de Nationale 

Nederlanden (beide aan uw linker hand). U rijdt door tot het Hofplein en gaat daar rechtsaf de Coolsingel op. U 

neemt vervolgens meteen de eerste straat rechts, de Kruiskade. Voorbij het Hilton ziet u parkeergarage 

Kruiskade. 

 

Wandelen vanuit de garage 

Verlaat de garage aan de kruiskade kant (zelfde kant als waar de ingang zit). Vanuit parkeergarage Kruiskade 

steekt u de weg over en gaat linksaf langs Het Oude Luxor. Bij Decathlon slaat u rechtsaf en na 40 meter ziet u 

aan uw rechterhand de ingang van Cool 53-63 (na AH en Train More). Ons kantoor is gevestigd op de 4e etage. 

 

Met het openbaar vervoer 

 

Wandelen vanaf Rotterdam CS 

Vanaf Rotterdam Centraal is het ongeveer 10 minuten lopen naar ons kantoor. U verlaat het Centraal Station 

aan de voorzijde (hoofdingang) en gaat linksaf het Weena op. U loopt langs de kantoren van Nationale 

Nederlanden, Unilever en Houthoff Buruma (allen aan uw linkerhand) totdat u bij de verkeersrotonde/fontein 

Hofplein komt. Hier steekt u rechts over bij de verkeerslichten richting het Hilton Hotel, u loopt het Hilton Hotel 

voorbij en na Dacathlon, AH en Train more ziet u Cool 53-63 aan uw rechterhand. Ons kantoor is gevestigd op 

de 4e etage. 

https://www.google.com/maps/dir/Coolsingel+55,+3012+AB+Rotterdam/@51.9206895,4.4679506,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c434a77df8ed17:0x9f69338d860502e9!2m2!1d4.4779555!2d51.9229365!3e0


 

 

Met de metro vanaf Rotterdam CS 

Vanaf Rotterdam Centraal station kunt u ook de metro nemen naar metrohalte Stadhuis (1 halte). Verlaat de 

metro via uitgang Lijnbaan (2x links). Zodra u de straat op loopt, vindt u Blauw rechts van u (pand:Cool 53-63, 

links van AH en Train More). Ons kantoor is gevestigd op de 4e etage. 

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op telefoonnummer 010 - 4000900 

Graag tot ziens! 

 


