ROUTEBESCHRIJVING BAANDERIJ
NDMS-kade 5-7, 3e etage (bel Amsterdam Waterfront), 1033 RE AMSTERDAM

Pont. Vertrekt in de spits iedere 15 minuten en daarbuiten elke 30 minuten aan de achterzijde van het Centraal
Station. Vanaf de Tasmanstraat vertrekt de pont iedere 6 minuten naar NDSM. De pont is toegankelijk voor
voetgangers en fietsers en is gratis. Wanneer u aan de overkant van het IJ bent aangekomen, ziet u links van de
aanlegsteiger aan de waterkant direct een gebouw staan, de Baanderij. Neem de lift naar de derde etage (bel
Amsterdam Waterfront).
Bus. Vanaf het Stationsplein, aan de voorzijde van het Centraal Station vertrekt bus 35 richting Molenwijk (halte
Atatürk). Vanaf de achterzijde van het Centraal Station vertrekken bus 91 en 94 (halte Klaprozenweg). Vanaf hier
volgt u de fietsborden richting de veerpont, vlak voor de rode aanlegsteiger van de pont gaat u rechtsaf. In het
gebouw direct aan de waterkant bevindt zich onze vergaderruimte. Neem de lift naar de derde etage (bel
Amsterdam Waterfront). Voor de uitgebreide vertrektijden van de bussen en pont zie http://www.gvb.nl.
Auto vanaf de A1 (Amersfoort) en A2 (Utrecht). Neem de afslag ring A10-oost richting Zaanstad. Neem na de
Zeeburgertunnel de afslag S118 richting Tuindorp-Oostzaan. Ga aan het einde van de afrit linksaf. Ga bij de
eerste verkeerslichten rechtdoor. Ga bij de tweede verkeerslichten rechtsaf, volg richting S118 Tuindorp
Oostzaan/Industrieterrein Noord. Dit is de Molenaarsweg; lees verder bij ‘vanaf de Molenaarsweg’.
Auto vanaf de A4 (Den Haag). Neem de afslag A10-west richting Zaanstad. Neem na de Coentunnel de afslag
S118 richting Tuindorp-Oostzaan. Ga aan het einde van de afrit rechtsaf. Ga bij de verkeerslichten rechtsaf, volg
richting S118 Tuindorp Oostzaan/Industrieterrein Noord. Dit is de Molenaarsweg; lees verder bij ‘vanaf de
Molenaarsweg’.
Auto vanaf de A8 (Zaandam). Neem de afslag S118 richting Industrieterrein Amsterdam Noord. Ga aan het
einde van de afrit links en na het viaduct rechts. Weg volgen. Ga bij twee verkeerslichten rechtdoor. Ga bij de
derde verkeerslichten rechtsaf, volg richting S118 Tuindorp Oostzaan/Industrieterrein Noord. Dit is de
Molenaarsweg; lees verder bij ‘vanaf de Molenaarsweg’.
Auto via de IJ-tunnel. Houd na de IJ-tunnel rechts aan. Neem de afrit Amsterdam Noord 100-399. Ga bovenaan
de afrit bij de verkeerslichten rechtsaf de Johan van Hasseltweg op. Rijd rechtdoor en ga bij de verkeerslichten
rechtsaf. Ga linksaf, richting S118 Noord 100-249, de Klaprozenweg in. Weg volgen, neem de eerste weg na de
brug links (Ms. van Riemsdijkweg). Na 100 meter rechtsaf (NDMS-kade) om te parkeren.
Auto vervolg vanaf de Molenaarsweg
De Molenaarsweg gaat over in de Cornelis Douwesweg. Na twee rotondes en een stoplicht gaat deze weg over in
de Klaprozenweg. Na twee rotondes en één stoplicht gaat deze weg over in de Klaprozenweg. Na dit stoplicht
neemt u de eerste afslag naar rechts. Dit is de van Riemsdijkweg. U rijdt voorbij de parkeerplaats van de
containerwoningen aan uw rechterhand (oranje/rood/wit/blauw) en rechts schuin voor u ziet u de Baanderij. Aan
de linkerzijde van het gebouw vindt u de ingang. Neem de lift naar de derde etage (bel Amsterdam Waterfront).
Er geldt een parkeertarief van € 1,30 per uur voor de NDSM-werf.

