
Hoofdkantoor DSW Zorgverzekeraar
’s Gravelandseweg 555
3119 XT Schiedam
Telefoon (010) 2 466 466
Fax  (010) 4 265 506

Routebeschrijving

 Vanuit Den Haag  
• A13 naar Rotterdam 
• Bij Kleinpolderplein A20 richting  

Hoek van Holland/Europoort volgen 
• afslag Schiedam nemen (afslag nr.11)
• bij stoplichten rechtsaf 
• bij volgende stoplichten rechtdoor (2x) 
• de eerstvolgende stoplichten linksaf 
• gelijk weer linksaf de parkeerplaats op 
• het tweede gebouw aan uw linkerhand is  

het gebouw van DSW Zorgverzekeraar
 
Vanuit Utrecht

• A20 naar Rotterdam 
• Hoek van Holland/Europoort volgen 
• Afslag Schiedam nemen (afslag nr.11)
• zie verder vanuit Den Haag

  
Vanuit Dordrecht

• A16 naar Rotterdam 
• Hoek van Holland/Europoort volgen 
• Afslag Schiedam nemen (afslag nr. 11)
• zie verder vanuit Den Haag

  
Vanuit Vlissingen  

• A29 naar Rotterdam 
• A15 richting Hoek van Holland/Europoort volgen 
• Hoek van Holland blijven volgen tot na Beneluxtunnel 
• richting Schiedam 
• afslag Schiedam nemen (afslag nr. 11)
• zie verder vanuit Den Haag

Trein en metro
Komt u met de trein of metro, dan stapt u uit op station Schiedam 
Centrum. 

Vanaf het perron gaat u de trappen af naar de centrale stations-
hal. Hier kunt u de lift of de roltrap (uitgang “Bushaltes A t/m E”) 
nemen die beide uitkomen op de Horvathweg. U kunt ook gebruik-
maken van de trap die zich bevindt bij de ingang van de fietsen-
stalling; deze komt eveneens uit op de Horvathweg.
Loop vervolgens over de Brandersbrug richting het grote kruispunt 
(Plein 1940-1945). Na 500 meter ziet u aan uw linkerhand het pand 
van DSW Zorgverzekeraar.

Bus en tram
Vlakbij ons hoofdkantoor stoppen de buslijnen 51 en 54 (halte: 
 Delflandseweg). U kunt, naast deze buslijnen, ook gebruikmaken 
van de buslijnen 38, 53, 86, 126 en 226. U stapt dan echter op de 
 Horvathweg uit en loopt circa 2 minuten richting het grote kruis-
punt (Plein 1940-1945). Aan uw linkerhand ziet u vervolgens het 
pand van DSW Zorgverzekeraar. 

Komt u met de tram? Op de hoek van het grote kruispunt (Plein 
1940-1945) schuin tegenover ons pand (halte: ’s Gravelandseweg) 
stoppen tramlijnen 21 en 24. U ziet DSW schuin aan de overkant.

Met de auto

Met het openbaar vervoer

  
Vanuit Hoek van Holland 

• A20 naar Rotterdam  
• afslag Schiedam nemen (afslag nr. 11)
• zie verder vanuit Den Haag

Parkeren
DSW beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen, waar-
onder een parkeerplaats voor invalide bezoekers. De ervaring leert 
dat onze parkeerplaatsen overdag veelal bezet zijn, zodat wij u 
graag attenderen op andere parkeermogelijkheden. In de omge-
ving van ons pand kunt u helaas alleen nog betaald parkeren. Dit 
kan o.a. op het parkeerterrein van de flat naast ons kantoor. Voor 
lang  parkeren is het parkeerterrein aan de noordzijde van station 
 Schiedam  Centrum een prima mogelijkheid.
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