
	  

	  

ROUTEBESCHRIJVING	  naar	  Overhoeksplein	  2,	  1031	  KS	  Amsterdam	  

	  

Bereikbaarheid	  openbaar	  vervoer:	  

Trein	  
De	  Breitner	  Academie	  ligt	  recht	  tegenover	  Amsterdam-‐Centraal	  Station	  achter	  de	  A’DAM	  Toren.	  Bij	  
aankomst	  op	  het	  Centraal	  Station	  neemt	  u	  de	  uitgang	  aan	  de	  Noordzijde.	  	  Neem	  vervolgens	  de	  gratis	  
pont	  (richting	  Buiksloterweg)	  om	  het	  IJ	  over	  te	  steken.	  

Pont	  
Vanaf	  Amsterdam-‐Centraal	  Station	  gaat	  24	  uur	  per	  dag	  een	  gratis	  pont	  naar	  de	  overkant	  van	  het	  IJ	  
(Buiksloterweg,	  reisduur	  3	  minuten).	  U	  kunt	  opstappen	  op	  de	  twee	  middelste	  pontons.	  Sla	  na	  
aankomst	  in	  Amsterdam-‐Noord	  direct	  linksaf:	  te	  voet	  bent	  u	  binnen	  drie	  minuten	  bij	  de	  Breitner	  
Academie,.	  	  

Bus	  
Vanuit	  Amsterdam-‐Noord	  stopt	  bus	  38	  bij	  de	  halte	  Buiksloterwegveer,	  vlak	  naast	  de	  Breitner	  
Academie	  (tot	  20.00	  uur	  's	  avonds,	  zondag	  vanaf	  11.00	  uur).	  Bus	  105	  (niet	  op	  zondag)	  en	  	  bus	  109	  
(niet	  in	  de	  avond	  en	  niet	  in	  het	  weekend)	  stoppen	  bij	  halte	  Hagedoornplein,	  op	  12	  minuten	  
loopafstand	  van	  de	  Breitner	  Academie.	  	  

Autoroute	  en	  parkeren	  

De	  Breitner	  Academie	  is	  gemakkelijk	  met	  openbaar	  vervoer	  te	  bereiken	  via	  station	  Amsterdam	  
Centraal	  of	  met	  de	  auto	  via	  onderstaande	  route.	  

Navigatie	  
Gebruik	  op	  uw	  navigatiesysteem	  Van	  der	  Pekstraat,	  na	  het	  volgen	  van	  de	  weg	  komt	  u	  uit	  bij	  de	  
parkeergarage	  tussen	  EYE	  en	  A'DAM	  Toren.	  

Route	  
De	  Breitner	  Academie	  is	  bereikbaar	  via	  de	  IJtunnel	  en	  de	  Ringweg	  A10.	  Vanaf	  deze	  wegen	  neemt	  u:	  

• Neem	  op	  de	  S116	  de	  afslag	  richting	  S118	  over	  de	  Johan	  van	  Hasseltweg;	  
• sla	  bij	  de	  verkeerslichten	  linksaf	  het	  Mosplein	  op;	  
• neem	  bij	  de	  rotonde	  de	  derde	  afslag:	  Hagendoornweg.	  (Op	  dagen	  dat	  er	  geen	  markt	  is	  kunt	  u	  ook	  

de	  tweede	  afslag	  naar	  de	  Van	  der	  Pekstraat	  nemen:	  rij	  dan	  door	  tot	  aan	  6);	  
• neem	  op	  de	  Hagendoornweg	  de	  vierde	  afslag	  rechts	  (net	  voor	  de	  kerk	  aan	  de	  linkerkant,	  bij	  het	  

bordje	  ‘bootdienst’).	  U	  komt	  dan	  op	  de	  Meidoornweg;	  
• sla	  aan	  het	  eind	  van	  de	  Meidoornweg	  linksaf	  en	  vervolgens	  de	  eerste	  rechts	  richting	  Van	  der	  

Pekbrug	  
• na	  het	  volgen	  van	  de	  weg	  komt	  u	  uit	  bij	  de	  parkeergarage	  tussen	  EYE	  en	  A'DAM	  Toren	  
• na	  het	  parkeren	  van	  de	  auto	  dient	  u	  de	  parkeergarage	  weer	  te	  verlaten	  via	  de	  ingang	  waar	  u	  naar	  

binnen	  gereden	  bent	  

Door	  bouwwerkzaamheden	  in	  de	  omgeving	  kan	  de	  parkeergarage	  tijdelijk	  minder	  goed	  bereikbaar	  zijn.	  
Let	  goed	  op	  de	  bewegwijzering	  zodat	  u	  niet	  onnodig	  omloopt	  of	  omrijdt.	  


