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Zij-ingang (dichtbij parkeerplaats): 

Isaac Titsinghkade 113 

Deze ingang ligt (vanaf de parkeerplaats) aan 

de linkerzijde van het gebouw, naast de 

fietsenstalling. 

Aanbellen bij de intercom, via het trappenhuis 

naar niveau 3, volg de borden naar de 

binnenstraat. 

 

Hoofdingang (lift aanwezig):  

Jacob Bontiusplaats 9 

Voor navigatie: Isaac Titsinghkade 113. 

Deze ingang ligt vanaf de parkeerplaats gezien aan de achterzijde van het gebouw. 

Met de roltrappen naar niveau 3, rechts langs de kiosk, volg de borden naar het einde van de 

binnenstraat. 

 

Lopend of per fiets 

Vanaf de Oostenburgergracht gaat u de Oostenburgervoorstraat in. Na de flats vervolgt u de 

weg tussen de kantoren door en over de ijzeren brug. Voorbij de Van Gendthallen ziet u aan 

uw rechterhand het moderne (glazen) INIT-gebouw. Zie verder de aanwijzingen bij de foto. 

Komt u vanaf het eiland Wittenburg, neem dan de brug naar Oostenburg. Vervolgens gaat u 

linksaf de Oostenburgervoorstraat in. Zie verder bovenstaande beschrijving. 

 

Per openbaar vervoer 

TRAM 26 (vanaf CS): Stap uit bij halte Rietlandpark (bij de Piet Heintunnel).  

Steekt de weg over richting spoorviaduct en loop onder dit viaduct door. Ga direct na het 

viaduct rechtsaf en u loopt het parkeerterrein van het INIT gebouw op. Zie verder de 

aanwijzingen bij de foto. 

TRAM 7: Stap uit bij halte Eerste Leeghwaterstraat (halverwege de Czaar Peterstraat). 

Loop richting het spoor en sla voor het viaduct linksaf. U loopt nu het parkeerterrein van het 

INIT gebouw op. Zie verder de aanwijzingen bij de foto. 

 

Met de auto 

- Vanaf de ringweg A10, afslag S114 

- Volg de richting Zeeburg/Centrum 

- Na de Piet Heintunnel linksaf 

- Meteen rechtsaf onder het spoor door 

- Met de bocht mee naar rechts 

- Rechtdoor over de tramrails 

- U arriveert op het Oostenburgereiland 

- Bij de slagbomen linksaf het parkeerterrein op 

- Zie verder de aanwijzingen bij de foto. 

 

 

 

 

 

 


