
Wij zijn de kruidentuin op zuid waar 
groei en smaak elkaar ontmoeten. Met 
onze kruiden dragen we allemaal bij 
aan een gezond en groen Rotterdam!

Bereikbaarheid van de kruidentuin op Zuid
Tram/ De kruidentuin is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De tram van lijn 20, 23 en 25 stopt voor de 

deur, halte Vuurplaat op de Laan op Zuid. De ingang van de tuin ligt aan de zijstraat, aan de Brede Hilledijk en aan 

de Paul Krugerstraat.

Metro/ Met de Metro stap je uit bij halte Rijnhaven. Loop de Brede Hilledijk in, in oostelijke richting (dus niet 

richting Katendrecht). Aan het einde van de dijk, bij de kruising met de Laan op Zuid ligt de kruidentuin aan je 

rechterhand.

Fiets/ De kruidentuin ligt op fietsafstand vanuit het centraal station, ongeveer 15 minuten. Je fiets kun je parkeren 

in de tuin. Volg onderstaande route vanuit het noorden, via de Coolsingel en Erasmusbrug. 

Auto/ Parkeergelegenheid vind je langs de Brede Hilledijk, de Vuurplaat of de Paul Krugerstraat. 

Parkeren is betaald via 06-parkeren. Meer informatie vind je via http://www.rotterdam.nl/06parkeren 

Route vanuit het noorden/ Vanuit het centrum van de stad, de Coolsingel, rijdt je over de Erasmusbrug.  

Rechtdoor vervolg je je weg verder zuidwaarts over de Posthumastraat. Bij de kruising onder het Metrostation 

Rijnhaven sla je linksaf; je rijdt de Brede Hilledijk op. Vervolg je weg tot aan de kruising met de Laan op Zuid. Aan je 

rechterhand ligt nu de kruidentuin Rotterdamse Munt.

Route vanuit het zuid-oosten/ Op de snelweg vanuit het zuiden kies je ring oost, richting centrum. Nog 

voor de Van Brienenoordbrug neem je afslag Feijenoord. Vervolg de route richting Kuip, richting Centrum. Via het 

Varkenoordse Viaduct rijd je rechtdoor de Laan op Zuid op. Het grote groengebied  ligt aan je linkerhand. Aan het 

einde van deze potentiële Parkstad ligt de kruidentuin Rotterdamse Munt.

Het adres van de tuin wordt nog niet herkend of niet goed aangegeven door de meeste navigatiesystemen. 
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