
Route Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam 

Centrum Djoj is centraal gelegen in Rotterdam en staat er om bekend ideaal bereikbaar te 
zijn met het openbaar vervoer. We zijn onder andere bereikbaar via openbare verbindingen 
(zie Route OV) welke allen op slechts 5 minuten loopafstand liggen. Kom je liever met de 
auto, stel je navigatiesysteem dan in op de Kootsekade of de Hillegondastraat, hier vind je 
ruime (onbetaalde) parkeergelegenheid. Loop terug naar de Kleiweg en je vind de Antony 
Duyklaan als eerste straat aan je rechterhand (zie Route Auto) 

Route (Auto) 
Stel je navigatiesysteem dan in op de Kootsekade of de Hillegondastraat, hier vind je 

ruime (onbetaalde) parkeergelegenheid. Loop terug naar de Kleiweg en je vind de Antony 

Duyklaan als eerste straat aan je rechter hand.  

Vanaf Den Haag: A20 volgen richting Dordrecht/Utrecht tot afslag 15, Rotterdam 

Crooswijk. Bij verkeerslichten rechtsaf en vervolgens opnieuw de eerste mogelijkheid 

rechtsaf slaan om vervolgens het tunneltje onderdoor te rijden. Je kunt nu kiezen om bij 

de tweede mogelijkheid rechts af te slaan (Kootsekade) of de derde mogelijkheid derde 

moeglijkheid rechts af te slaan (Hillegondastraat). Loop terug naar de Kleiweg en je vind 

de Antony Duyklaan als eerste straat aan je rechter hand.  

Vanaf Utrecht / Breda A20 richting Den Haag, volgen tot afslag 14, Rotterdam Centrum/

Schiebroek/Hilligersberg.  Bij verkeerslichten rechtsaf richting Schiebroek/ Hilligersberg 

en rechts de heuvel af naar beneden. Langs ziekenhuis weg vervolgen, spoorwegovergang 

over en bij verkeerslichten rechtdoor, je komt nu aan het einde van de straat een T 

kruising tegen. Je kunt nu kiezen om rechtdoor te gaan (Kootsekade) of links af te slaan en 

bij de eerste mogelijkheid rechts af te slaan (Hillegondastraat). Loop terug naar de 

Kleiweg en je vind de Antony Duyklaan als eerste straat aan je rechter hand.  

 
Route (OV) 

Centrum Djoj ligt op loopafstand van  de onderstaande haltes:  
NS Station Noord (Vanaf Rotterdam CS, Gouda, Amsterdam) 
Tram 4 Halte Kootsekade (Vanaf CS, Delfshaven, Hillegersberg)  
Tram 8 Halte Kootsekade (Vanaf CS, Centrum Rotterdam) 
Bus 35 Halte Station Noord (Vanaf Ommoord, Schiebroek, Terbregge) 
Bus 41 Halte Station Noord (Vanaf Schiedam, Vlaardingen) 
Bus 49 Halte Station Noord (Vanaf Rotterdam CS, Blijdorp) 
Bus 170 Halte Station Noord (Vanaf Berkel, Zoetermeer)  
Bus 173 Halte Station Noord (Vanaf CS, Zoetermeer)  
Nachtbus 10 (CS, Schiebroek, Hillegersberg, Overschie)  
Nachtbus 12 (CS, Blijswijk, Zoetermeer)  
  
Na uitstappen: loop (terug) naar de Kleiweg en je vind de Antony Duyklaan tussen de 
tabakswinkel en de drogist.  

Op een kwartier loopafstand, of een paar minuten fietsen vind je ook de Randstadrail, 
halte Melanchthonweg en is bereikbaar vanaf Den Haag Centraal, Leidschendam, Voorburg, 
Nootdorp en Pijnacker of Tram 5 vanaf Rotterdam CS. 


