Routebeschrijving naar Herengracht 474 in Amsterdam
Openbaar vervoer
Vanaf Amsterdam CS met tram 16, 24 of 25, halte Herengracht/Keizersgracht. Een stukje teruglopen en
voor de brug linksaf de Herengracht op. Ons pand bevindt zich na ongeveer 50 meter aan uw
linkerhand.
Of:
Vanaf CS met tram 1, 2 of 5, halte Koningsplein. In de richting van de tram lopen, de brug oversteken en
linksaf de Herengracht op. Ons pand bevindt zich na ongeveer 200 meter aan uw rechterhand, nadat u
de Spiegelstraat bent overgestoken.
Auto
Vanuit Haarlem, Den Haag, Amersfoort, Utrecht
Via de Ring Zuid (A10). Bij afrit Duivendrecht/S112/Centrum links aanhouden en richting
S112/Centrum volgen. Bij het verkeersplein (Prins Bernhardplein) rechtsaf, richting S112/Centrum, de
Wibautstraat in. Aan het eind van de Wibautstraat (Rhijnspoorplein) bij de verkeerslichten linksaf de
Mauritskade op (S100). Direct na de brug komt u op de Stadhouderskade (S100).
Op de Stadhouderskade de 3e weg rechts, richting Centrum volgen. Het verkeersplein (Weteringcircuit)
half rond rijden, en rechtdoor de Vijzelgracht oprijden, die overgaat in de Vijzelstraat. Doorrijden tot
aan de derde brug (Herengracht), waar u links- of rechtsaf kunt slaan om een parkeerplaats te zoeken.
Ons kantoor bevindt zich vanaf deze kant gezien links van de Vijzelstraat, aan de linkerkant van de
gracht (ongeveer 50 meter van de hoek met de Vijzelstraat ter hoogte van het Stadsarchief).
Vanuit Zaanstad, Alkmaar, Purmerend, Volendam
Vanaf de Ring A10, afslag S116. Ga via de IJ-tunnel en volg richting Centrum. Op het verkeersplein (Mr.
Visserplein) richting S112/Ring A10 (Oost)/Andere richtingen volgen (Weesperstraat). Na de
Sarphatistraat (u kruist de trambaan) rechtsaf de Mauritskade op (S100). Direct na de brug komt u op
de Stadhouderskade (S100). Op de Stadhouderskade de 3e weg rechts, richting Centrum volgen. Het
verkeersplein (Weteringcircuit) half rond rijden, en rechtdoor de Vijzelgracht oprijden, die overgaat in
de Vijzelstraat. Doorrijden tot aan de derde brug (Herengracht), waar u links- of rechtsaf kunt slaan om
een parkeerplaats te zoeken.
Ons kantoor bevindt zich vanaf deze kant gezien links van de Vijzelstraat, aan de linkerkant van de
gracht (ongeveer 50 meter van de hoek met de Vijzelstraat ter hoogte van het Stadsarchief).
Van 09.00 tot 24.00 uur geldt in het centrum betaald parkeren.
De dichtstbijzijnde parkeergarages:
• Parkeergarage Stopera, Waterlooplein 28
• Parkeergarage Geelvinck, Singel 540 (ingang Reguliersdwarsstraat tegenover nr. 50)
• Parkeergarage The Bank - Rembrandtplein, Amstelstraat 12
Zie ook: http://www.opdekaart.amsterdam.nl/divv/parkeergarages
P+R parkeerplaatsen
Een goedkoper alternatief voor parkeren in het centrum zijn de P+R parkeerplaatsen aan de rand van
Amsterdam. Op elke P+R krijgt u gratis openbaar vervoer naar het centrum (en terug) en korting op het
parkeertarief. Meer informatie op: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren/p-r/

