ROUTEBESCHRIJVING

Bezoekadres
Huys Azië, Jollemanhof 14 (inham van de Piet Heinkade), 1019 GW Amsterdam
T 020 555 36 66.

Per auto
Komende vanuit Den Haag / Schiphol (A4)
Volg Ring Amsterdam A10-Zuid richting Amersfoort, RAI. Doorgaan op de ringweg A10-Noord
richting Zaanstad. Verlaat de ring bij afslag S114 (Zeeburg, Artis, IJburg).
Volg vanaf hier de beschrijving “Vanaf afslag S114 (uit alle richtingen)”
Komende vanuit Amersfoort (A1) / Utrecht (A2)
Volg Ring Amsterdam A10-Noord richting Zaanstad. Verlaat de ring bij afslag S114 (Zeeburg, Artis,
IJburg). Volg vanaf hier de beschrijving “Vanaf afslag S114 (uit alle richtingen)”
Komende vanuit de richting Noord-Holland (A8)
Volg Ring Amsterdam A10-Noord richting Amersfoort. Verlaat de ring bij afslag S114 (Zeeburg, Artis,
IJburg). Volg vanaf hier de beschrijving “Vanaf afslag S114 (uit alle richtingen)”
Vanaf afslag S114 (uit alle richtingen)
Sla onderaan de afrit A10 linksaf, richting Zeeburg / Centrum / Artis.
Ga na ca. 700 meter bij de stoplichten rechtdoor de Piet Heintunnel in (richting Centrum).
In de tunnel rechts aanhouden, aan het eind van de tunnel rechtsaf: richting Centraal Station / Centrum.
U bevindt zich nu op de Piet Heinkade. Het kantoor van de BNA [Huys Azië] bevindt zich na ongeveer 1
km aan de rechterkant. Dat wil zeggen: net voorbij ‘Pakhuys De Zwijger’ (het gebouw waar een weg/brug
dwars doorheen gaat) en naast het gebouw met de oranje kleuraccenten.

Parkeren vanaf afslag S114 (uit alle richtingen.
In de directe omgeving van Huys Azie zijn verschillende openbare parkeergarages.
Parkeren tegenover gebouw Huys Azië aan de Vriesseveem parkeergarage ”IJ Oever Centrum”
Voor het parkeren meteen aan de rechterkant na het gebouw met de oranje luiken naar rechts (richting
water), halverwege het gebouw ziet u links de ingang van de parkeergarage “IJ Oever Centrum”.
Parkeergarage “Piet Hein” aan de Piet Heinkade 59 [voorheen Passenger Terminal Amsterdam].
Net voorbij het kantoor Huys Azië aan uw rechterkant. Vandaar uit loopt u binnen 4 minuten naar ons
gebouw, in de richting van Pakhuys De Zwijger.
P+R Zeeburg, Ring A10 Noord -afrit s114 -volg P+R Zeeburg -parkeren en met tram 26 richting CS.
Uitstappen bij halte Kattenburgerstraat. (Dit is de voordeligste en waarschijnlijk ook snelste optie, parkeren
+ OV €8 per 24 uur).

Komende met het openbaar vervoer vanaf het Centraal Station Amsterdam
Tram (6 minuten)
Neem in het Centraal Station uitgang Zuid (centrumzijde).
Tram 26 IJburg vertrekt van de oostelijke tramhalte, 2e halte (= Kattenburgerstraat) uitstappen. U bent op
de Piet Heinkade, Huys Azië bevindt zich aan de overzijde van deze straat en is nog geen drie minuten
terug lopen, in de richting van het Centraal Station. Jollemanhof is een inham met een eigen straatnaam.
Te voet (20 minuten)
In het Centraal Station neemt u uitgang Noord richting de IJkade. Buiten slaat u rechtsaf richting
Passenger Terminal Amsterdam. Volg de grote weg, langs het water. Vervolg de weg over de brug, het
Muziekgebouw aan het IJ is aan uw linkerzijde. De Ruyterkade gaat over in de Piet Heinkade. Huys Azië,
Jollemanhof 14 is een inham van de PietHeinkade, bevindt zich na twee stoplichten aan de linkerzijde.
Per taxi (5 minuten)
Uitgang aan de Centrumzijde van het station. Taxistandplaatsen bevinden zich aan de rechterzijde.
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