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Startpunt: Stadscamping Rotterdam, Kanaalweg 84, 3041 JE Rotterdam 

 

Routebeschrijving Renaultterdam Rally 
Zaterdag 1 juni 2019 

Belangrijk! Tijdens de rally doe je drie locaties aan waar je op tijd moet arriveren, anders loop je van 
alles mis. Als je bij de laatste van de drie te laat aankomt dan mis je zelfs letterlijk de boot! Daarom 
staan er bij de routebeschrijving hieronder tijden aangegeven die je kunt gebruiken als leidraad om te 
weten of je nog op schema ligt. Raak je te ver achter, gebruik dan je navigatie om toch nog op tijd bij 
de eerstvolgende locatie te arriveren. 
Het gaat om de volgende drie tijdstippen en locaties: 
11:15 uur Van Mossel VKV, Koperstraat 16 
13:15 uur Van Mossel VKV, Charloisse Lagedijk 946 
14:30 uur Spido, Willemsplein 85 (de boot vertrekt om 14:45 

uur, hou er rekening mee dat je moet parkeren en een stukje lopen) 
10:30 uur 

• Rij naar de uitgang van de stadscamping 
• Sla linksaf de Gordelweg op 
• Ga bij de stoplichten rechtdoor de Abram van Stolkweg op 
• Blijf de weg volgen en hou rechts aan, langs het water 
• Ga bij de stoplichten rechtdoor 
• De weg gaat nu over in de Rochussenstraat, rij deze helemaal af 
• Ga bij het Eendrachtsplein nog steeds rechtdoor, de weg gaat nu over in West Blaak 
• Blijf rechtdoor rijden, de weg gaat over in Blaak en daarna in de Burgemeester van Walsum 

weg 
• Sla bij Oostplein rechtsaf naar de Oostmolenwerf (richting Havenziekenhuis) 
• Sla aan het einde van de Oostmolenwerf bij de stoplichten linksaf de Maasboulevard op 

(richting S107, Ring) 
• Rij de Maasboulevard helemaal af, de weg gaat over in de Abram van Rijckevorselweg 
• Neem de afslag richting S108 
• Ga bovenaan de afslag bij de stoplichten linksaf richting S108 
• Blijf rechtdoor rijden op de Kralingse Zoom 
• Kralingse Zoom gaat over in Boszoom 
• Blijf rechtdoor rijden (richting Pr. Alexander) 
• Sla bij de kruising met stoplichten rechtsaf de Hoofdweg op (richting Pr. Alexander) 
• Ga bij de vierde stoplichten linksaf de Metaalstraat op 
• Ga bij de T-splitsing rechtsaf de Metaalhof/Koperstraat in en rij tot aan de showroom van 

Van Mossel VKV 
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 Parkeer in de straat. Vriendelijk verzoek om NIET op de bezoekersplekken vóór de 
showroom te parkeren (deze plekken zijn gereserveerd voor klanten) 

 Loop bij Van Mossel VKV naar binnen en volg de aanwijzingen voor koffie en appeltaart 
 
12:00 uur 

• Vervolg de route en sla aan het einde van de weg linksaf de Prins Alexanderlaan op 
• Ga bij de eerste stoplichten linksaf de President Rooseveltweg op 
• Blijf op de President Rooseveltweg tot aan de eerste stoplichten, ga dan rechtsaf de 

Terbregseweg op 
• Ga de tweede weg (vlak vóór de brug met slagbomen) linksaf de Bergse Linker Rottekade op 
• Blijf rechtdoor rijden tot aan de Y-splitsing en ga dan naar rechts 
• Sla bij de stoplichten rechtsaf de Boezemlaan op 
• Ga bij de stoplichten rechtdoor de Gordelweg op 
• Blijf rechtdoor rijden (richting Overschie) totdat de Gordelweg over gaat in de Kanaalweg 
• Je rijdt langs de Stadscamping 
• Ga vlak na de camping bij de stoplichten rechtstaf het Kleinpolderplein op 
• Neem op het Kleinpolderplein de afslag Overschie-West/Schiedam 
• Neem op de rotonde de tweede afslag de Giessenbaan op 
• Ga rechtdoor over de Giessenbrug, naar de Giessenweg en het Giessenplein (richting S114) 
• Ga bij de stoplichten linksaf (richting Delfshaven) 
• Ga bij de stoplichten rechtdoor de Tjalklaan op en rij deze helemaal af (richting Historisch 

Delfshaven, S114) 
• Blijf rechtdoor rijden naar de Vierhavenstraat (nog steeds richting Historisch Delfshaven, 

S114) 
• De Vierhavenstraat gaat over in de Pelgrimsstraat, blijf rechtdoor rijden (S114) 
• De Pelgrimsstraat gaat over in de Westzeedijk, blijf rechtdoor rijden (S114) 

 
12:40 uur 

• Vlak na de blauwe wegwijzer Lloydkwartier bij de stoplichten rechtsaf slaan de Pieter de 
Hoochweg op 

• Ga aan het einde van de weg rechts de Sint-Jobsweg op 
• Neem de tweede weg links de Lloydstraat op 
• Ga de eerste weg rechts de Kratonkade op 
• Sla de eerste weg links af 
• Volg de weg die draait en weer op de Lloydstraat uitkomt 
• Ga aan het einde van de Lloydstraat rechtsaf 
• Neem de eerste weg links 
• Ga bij de stoplichten rechtsaf de Westzeedijk op 
• Rij over het Drooglever Fortuynplein en blijf rechtdoor rijden op de Westzeedijk 
• De Westzeedijk gaat over in Vasteland, blijf rechtdoor rijden richting Erasmusbrug 
• Sla op de kruising met de Schiedamsedijk (stoplichten) rechtsaf de Erasmusbrug op 
• Ga aan het einde van de brug bij de stoplichten rechtdoor de Posthumalaan op 
• Blijf rechtdoor rijden (richting Zuidplein) terwijl de Posthumalaan over gaat in de Hillelaan, 

dan de Maashaven O.V., dan de Dordtselaan 
• Blijf rechtdoor rijden tot aan Zuidplein/Ahoy 
• Ga bij de stoplichten het Zuidplein op (Strevelsweg) en hou links aan (richting Ahoy) 
• Blijf richting Ahoy aanhouden en ga de Zuiderparkweg op (richting Slinge) 
• Rij door op de Zuiderparkweg (richting Rhoon, Barendrecht) tot aan de rotonde met de 

helikopter 
• Ga op de rotonde meteen rechts en dan meteen links de Driemanssteeweg op 
• Blijf rechtdoor rijden tot aan de McDonalds 
• Ga vlak na de McDonalds rechtsaf (Charloise Lagedijk) en stop bij Renault/Van Mossel VKV 

voor een fotomoment en een lunchpakket 
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13:45 uur 
• Keer bij Van Mossel VKV om en ga meteen rechtsaf de Driemanssteeweg op 
• Ga dan bij de stoplichten rechtsaf de Groene Kruisweg op 
• Ga rechtdoor (richting Centrum/Erasmus MC) terwijl de Groene Kruisweg over gaat in de 

Dorpsweg 
• Blijf rechtdoor rijden richting de Maastunnel 
• Rij de Maastunnel in 
• Aan het einde van de Maastunnel rechts aanhouden (richting Centrum Oost) en bij de 

stoplichten rechtsaf de Westzeedijk op 
• Neem bij de tweede stoplichten de afslag rechts en ga dan meteen rechtsaf de Kievitslaan op 
• De Kievitslaan gaat over in de Westerlaan 
• Neem de tweede weg links de Parklaan in 
• Ga rechtdoor het Westplein op, dan rechtdoor de Westerstraat in 
• Ga de eerste straat rechtsaf de Maasstraat in 
• Aan het einde van de Maasstraat linksaf de Willemskade op 
• Parkeer hier in de straat of in de Stadsgarage Erasmusbrug 
• Loop naar het vertrekpunt van de Spido 
• Vanuit de Spido de Westerstraat op rijden 
• Ga de eerste weg links de Maasstraat in 
• Ga aan het einde van de Maasstraat rechts de Willemskade op 
• Neem de eerste weg links het Westplein op 
• Neem de eerste weg links naar de Veerhaven 
• De Veerhaven gaat weer over in de Westerkade, blijf deze volgen 
• Ter hoogte van café Ech Wel is de ingang van de Maastunnel voor fietsers en voetgangers. 

Parkeer hier langs de weg en loop naar de Maastunnel om opdracht 3 uit te voeren 
• Vervolg de weg terwijl de Westerkade overgaat in de Parkkade en dan in de Parkhaven 
• Ga bij de stoplichten linksaf de Westzeedijk op 
• Rij na de brug bij de tweede stoplichten rechtsaf de Pieter de Hoochweg op 
• Rechtdoor rijden, de brug over, en bij de stoplichten rechtdoor de Heemraadsingel op 
• De Heemraadsingel tot het einde afrijden, dan linksaf de Beukelsdijk op 
• Neem bij de rotonde de eerste weg rechts 
• Ga rechtdoor, de weg gaat over in de Van Aerssenlaan 
• Blijf rechtdoor rijden tot aan de stoplichten, ga dan linksaf de Stadhoudersweg op 
• Neem de eerste afslag rechts (richting Overschie) en blijf parallel rijden aan de 

Stadhoudersweg 
• Ga bij de stoplichten rechtsaf de Kanaalweg op 
• Neem de eerste afslag rechts naar de Stadscamping 


