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ROUTEBESCHRIJVING 
 
 
Let op:  
Als je routeplanner benut, voer nummer dan geheel in: 147hs. Bij enkele planners kom je anders 
bij Rijksmuseum uit. Als dat niet werkt, voer het adres ‘om de hoek’ in: Hemonystraat 1 
 
Openbaar vervoer vanaf station 
Metro werkt sneller dan welke tram ook. Dus neem een van de drie metro’s (51,53,54) vanaf 
Amsterdam CS. Of neem een van die metro’s vanaf het zuiden (bv. Station Amstel, Duivendrecht 
of Zuid) richting Amsterdam CS. Stap in beide gevallen uit op halte Weesperplein. Je loopt door 
de Sarphatistraat over de Amstel, slaat linksaf op Oosteinde bij de Nederlandse Bank en komt 
dan uit op de Stadhouderskade (10 minuten). 
 
Je kan ook de Noord-Zuidlijn pakken (metro 52) vanaf Amsterdam CS of Station Zuid. Stap uit op 
station Vijzelgracht en loop naar de Singel en langs het water naar het adres (15 minuten). Iets 
levendiger is het als je uitstapt op station de Pijp, de Albert Cuypmarkt op gaat en doorloopt 
door de Hemonylaan: linksaf op de Stadhouderskade is het adres (15 minuten).   
 
Per auto vanaf de ring A10: 
Snelste toegangswegen zijn de Amsteldijk (s110) of de Wibautstraat (s112). Niet de van Wou 
straat nemen, want die is druk. Betaald parkeren kan in de omgeving door wat te zoeken. Het is 
wat minder duur als je het doet buiten het centrum (dus niet de singelgracht over).   
 
Vanaf een P&R terrein: 
Er zijn goedkopere P&R terreinen aan de rand van de stad (€8/dag plus gratis OV).   
- P&R Arena zit aan de zuidkant aan de A2. Van daar gaat metro (54) richting Amsterdam CS en 

stap je uit op halte Weesperplein. Je loopt door de Sarphatistraat over de Amstel, slaat linksaf 
op Oosteinde bij de Nederlandse Bank en komt uit op de Stadhouderskade (ca. 20 minuten) 

- P&R Zeeburg zit aan de oostkant aan de A10. Van daar gaat tram 26 richting Amsterdam CS en 
stapt bij halte Rietlandpark over op tram 10 richting Van Hallstraat. Je stapt uit op de halte 
Oosteinde en loopt langs de Nederlandse Bank naar de Stadhouderskade (ca. 30 minuten)  

 

 


