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Routebeschrijving openbaar vervoer vanaf centraal station:  

Neem tramlijn 4 richting Molenlaan.  

Stap uit bij halte Bergse Dorpsstraat of Liduinaplein (beiden 10 minuten lopen). 

 

Neem buslijn 35 richting NS Station Alexander  

Stap uit op halte Minervalaan (2 minuten lopen).  

 

Routebeschrijving auto uit de richting Breda: 

Volg de A16 richting Rotterdam/ Den Haag 

Neem op de A16 afslag Prins Alexander, richting Gouda/ Utrecht. 

Ga na 0,9 kilometer rechtsaf op de Hoofdweg. 

Ga na 500 meter rechtsaf de Terbregseweg op. 

Ga na 0,8 kilometer linksaf op de Terbregseweg. 

Ga na 1,1 kilometer linksaf de Burgemeester le Fèvre de Montignylaan op. 

Ga na 1,7 kilometer rechtsaf de Hectorstraat op. 

Psychotherapie Ouweland zit na 50 meter aan uw rechterhand (de eerste entree). 

 

Routebeschrijving auto uit de richting Hoek van Holland: 

Volg de A20 richting Rotterdam/ Dordrecht/ Utrecht 

Neem op de A20 de afslag Centrum (afslag 14). 

Neem na 300 meter de eerste afslag op de rotonde, richting Berkel en Rodenrijs. 

Ga na 1,1 kilometer rechtsaf de Melanchtonweg op.  

Ga na 1 kilometer linksaf de Ringdijk op.  

Neem na 1,4 kilometer de eerste afslag op de rotonde (Argonautenweg). 

Ga na 500 meter linksaf de Hectorstraat op. 



Psychotherapie Ouweland zit na 50 meter aan uw rechterhand (de eerste entree). 

 

Routebeschrijving auto uit richting Utrecht: 

Volg de A20 richting Rotterdam 

Neem op de A20 de afslag Centrum (afslag 14). 

Neem na 300 meter de eerste afslag op de rotonde, richting Berkel en Rodenrijs. 

Ga na 1,1 kilometer rechtsaf de Melanchtonweg op.  

Ga na 1 kilometer linksaf de Ringdijk op.  

Neem na 1,4 kilometer de eerste afslag op de rotonde (Argonautenweg). 

Ga na 500 meter linksaf de Hectorstraat op. 

Psychotherapie Ouweland zit na 50 meter aan uw rechterhand (de eerste entree). 

 

Routebeschrijving auto uit de richting Den Haag/ Amsterdam: 

Volg de A13 richting Rotterdam. 

Neem op de A13 de afslag Berkel en Rodenrijs (afslag 11), richting Rotterdam Airport. 

Ga na 330 meter linksaf viaduct Doenkade op (N209), richting Rotterdam Airport. 

Ga na 175 meter rechtdoor de Doenkade op (N209) 

Neem na 3,3 kilometer de tweede afslag op de rotonde, richting Bergschenhoek 

Ga na 1,9 kilometer rechtsaf de Ankie Verbeek Ohrlaan op. 

Neem na 0,7 kilometer de eerste afslag op de rotonde (Jasonweg). 

Neem na 0,8 kilometer de derde afslag op de rotonde (Argonautenweg). 

Ga na 0,5 kilometer linksaf de Hectorstraat op. 

Psychotherapie Ouweland zit na 50 meter aan uw rechterhand (de eerste entree). 

 

U kunt aanbellen bij 11-b. De praktijk ligt op de begane grond, als u de glazen schuifdeuren 

doorgaat aan uw rechterhand. U hoeft zich niet te melden, maar kunt gewoon plaatsnemen in 

de wachtruimte.  

 


