
 

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 
 

Adres 
 

 

Contact 
 

 

Livit Rotterdam Erasmus MS 
's-Gravendijkwal 230 
3015 CE Rotterdam 
 

 

Telefoon   088 - 245 20 00 
Email        klantenservice@livit.nl 
Website    www.livit.nl 
 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 
 
Beste optie 
Neem de tram vanaf Rotterdam Centraal treinstation 
Tram 8 richting Spangen 
Uitstappen tramhalte Euromast/Erasmus MC 
 
Looptijd 2 minuten 
U staat nu voor het Erasmus MC, Livit bevindt zich hier.  
 
Andere opties 
U kunt ook vanaf Rotterdam Centraal bus 44 naar Erasmus MC nemen. Ook kunt u metrolijn A, B of 
C nemen naar Dijkzigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klantenservice@livit.nl
tel:0882452000
mailto:klantenservice@livit.nl
https://www.livit.nl/
tel:09009292


 

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

Met de auto 
 

 

Plan uw route via Google Maps 
 
Vanuit Den Haag 
Neem de A13/E19 richting Rotterdam/Rijswijk. Weg vervolgen naar de A13/E19. Vervolg uw weg 
naar de Stadhoudersweg. Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Statenweg. 
Vervolg uw weg naar de Statentunnel, de Hennegouwerlaan en de ‘s Gravendijkwal. Blijf de weg 
volgen. Als u bij het gebouw van Erasmus MC bent aangekomen, kunt u parkeren in een van de 
aangegeven parkeergarages. 
 
Vanuit Gouda 
Ga de A12 op richting Rotterdam/Den Haag/A20. Houd rechts aan bij de splitsing, rijd door op de A20 
en volg de borden Hoek van Holland/Rotterdam. Volg de twee rechterrijstroken bij het knooppunt 
Terbregseplein om de borden A16/E19 richting Dordrecht/Ring Rotterdam (oost) te volgen. Weg 
vervolgen op de A16. Volg de twee rechterrijstroken om afrit Kralingen te nemen naar deN210 
richting Capelle aan den IJssel. Neem de eerste afslag op het Kralingseplein naar de Abram van 
Rijckevorselweg. Ga rechtdoor om op de Abram van Rijckevorselweg te blijven. Weg vervolgen naar 
de Maasboulevard, Boompjes en de Westzeedijk. Als u bij het gebouw van Erasmus MC bent 
aangekomen, kunt u parkeren in een van de aangegeven parkeergarages.  
 
Parkeren 

● Op het terrein 
● Houd rekening met betaald parkeren 
● Invalidenparkeerplaatsen aanwezig 
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