Komende uit de Utrecht (A2)
houdt u centrum (s110) aan.
U gaat bij de stoplichten over de
Utrechtsebrug rechtsaf. U rijdt dan
met een boogje naar het centrum
met de rivier De Amstel aan uw
rechterhand.
Bij de T-splitsing gaat u linksaf
de Stadhouderskade op. Bij het 1e
stoplicht gaat u rechts het
water over. Na 100 meter gaat u
bij de T-splitsing weer rechtsaf
(Sarphatistraat). Na ±150 meter
ziet u aan uw rechterhand het
Amstelhotel en slaat u (over de
brug!) linksaf de Amstel op.
U rijdt vervolgens de Amstel af tot
aan de kruising (voor u ziet u de
Stopera, het stadhuis).
Hier slaat u linksaf (let op
trambaan!), vervolgt uw weg over
de brug en slaat wederom linksaf,
weer de Amstel op, maar nu aan de
overkant. Op nummer 228 vindt u
Actavant.

Komende uit noordelijke
richting (a10 noord)
Vanuit noordelijke richting (A10
noord) afslag Centrum/Noord en via
de IJ-tunnel of A10 Oost blijven
volgen en via een van de afritten
de bovengenoemde (s109 of s110)
routes nemen.

Komende uit de richting
Den Haag (A4)
Vanuit de richting Den Haag (A4,
A10 Zuid) afslag RAI (s109). Aan
het eind van de afslag rechtsaf.
Bij het verkeersplein 1e rechtsaf
(Pres. Kennedylaan). U gaan dan bij
de Utrechtsebrug rechtdoor en rijdt
met een boogje naar het centrum.
U heeft de rivier De Amstel dan aan
uw rechterhand.

Routebeschrijving
Amsterdam

Bij de T-splitsing gaat u linksaf
de Stadhouderskade op. Bij het 1e
stoplicht gaat u rechts het
water over. Na 100 meter gaat u
bij de T-splitsing weer rechtsaf
(Sarphatistraat). Na ±150 meter
ziet u aan uw rechterhand het
Amstelhotel en slaat u (over de
brug!) linksaf de Amstel op.
U rijdt vervolgens de Amstel af tot
aan de kruising (voor u ziet u de
Stopera, het stadhuis). Hier slaat u
linksaf (let op trambaan!), vervolgt
uw weg over de brug en slaat
wederom linksaf, weer de Amstel
op, maar nu aan de overkant. Op
nummer 228 vindt u Actavant.
Komende uit de richting
Amersfort (A1)
Richting A10 Oost en afslag s109 of
s110 nemen. Zie voor vervolg route
Utrecht (s110) of route Den Haag
(s109).
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