
 

 
 
 

Routebeschrijving  
Aangepaste routebeschrijving t/m september 2019 

 

Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam   

Tel.: +31 20 - 5506 666 
 

 
Hinder voor gemotoriseerd verkeer van april t/m september 

 
Tijdens werkzaamheden aan de N200 is de bereikbaarheid van de Molenwerf aangepast.  
De  kaarten van Google Maps, Waze en Flitsmeister voor autoverkeer zijn altijd actueel.  
Alle actuele afsluitingen op de N200 zijn hierin verwerkt. Ook de kaart op www.denieuwen200.nl is altijd actueel. 
Wij raden u dan ook aan deze routeplanners  te raadplegen voor vertrek.  
 
Met de auto 

Onze parkeergarage bevindt zich onder het pand. De bezoekersplekken zijn aangegeven met ‘Kennedy Van der 
Laan Bezoekers’. 

Zodra u het voorterrein naar Molenwerf 12-24 op rijdt, gaat u links (voor de slagboom) naar beneden (de rechter 
rijbaan), bij de 2e paal (RVS kleur) drukt u eerst op de bovenste belknop en daarna op de onderste en de receptioniste 
doet de parkeergarage voor u open. 

 

 
Vanuit Utrecht 

A2 richting Amsterdam 
 

1. vanaf de A2 komt u op de ring Amsterdam en volgt u A10 Zuid, richting RAI/Den Haag 
2. bij het knooppunt De Nieuwe Meer houdt u richting Zaanstad/afslag Sloten (S107) aan 
3. u neemt de afslag Transformatorweg (S102) 
4. aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Transformatorweg op (S102) 
5. ga op de transformatorweg bij het 2e stoplicht rechtsaf (Contactweg) en blijf deze weg alsmaar volgen. 

De weg gaat over in de Sloterdijkweg, dan de Velserweg en daarna de Molenwerf. 
6. neem bij het afgezette kruispunt de u-bocht over de trambaan om in tegengestelde richting uw weg te 

vervolgen op de Molenwerf. 
7. na ongeveer 75 meter gaat u rechtsaf (vlak voordat de weg met een flauwe bocht naar links gaat) en 

rijdt u het voorterrein op naar Molenwerf 12-24 
 
 

Vanuit Almere, Lelystad, Amersfoort of Hilversum 

A6/A1 richting Amsterdam 
 

1. vanaf de A6 neemt u de A1 richting Amsterdam 
2. vanaf de A1 komt u op de ring Amsterdam en volgt u A10 noord/E35 richting Zaanstad/Purmerend/Ring 

Amsterdam (noord)/Centrum/s114 t/m s118 
3. bij het knooppunt De Nieuwe Meer houdt u richting Zaanstad/afslag Sloten (S107) aan 
4. u neemt de afslag S102 richting Westpoort 3000-9000/Centrum/Haarlem/IJmuiden 
5. aan het einde van de afslag gaat u linksaf naar de Basisweg/de S102  
8. ga verder op de Transformatorweg/S102 en sla bij het 2e stoplicht rechtsaf (Contactweg), blijf deze weg 

alsmaar volgen. De weg gaat over in de Sloterdijkweg, dan de Velserweg en daarna de Molenwerf. 
6. neem bij het afgezette kruispunt de u-bocht over de trambaan om in tegengestelde richting uw weg te 

vervolgen op de Molenwerf. 
7. na ongeveer 75 meter gaat u rechtsaf (vlak voordat de weg met een flauwe bocht naar links gaat) en 

rijdt u het voorterrein op naar Molenwerf 12-24 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Molenwerf+16,+1014+BG+Amsterdam/@52.3860217,4.8466072,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5e261185c4c99:0x24af93303bbf44c0!8m2!3d52.3860184!4d4.8487959
https://www.waze.com/nl
https://www.flitsmeister.nl/
https://www.denieuwen200.nl/


 

Vanuit Alkmaar 
via Provincialeweg/N246 

 

1. u neemt de N244 in Stompetoren 
2. ga verder op de N244. Neem de Provincialeweg/N246 en A8  
3. volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt RING West om de borden E22 richting 

Rotterdam/Luchthaven Schiphol/A10 te volgen 
4. neem afrit S102 richting Westpoort 3000-9000/Centrum/Haarlem/IJmuiden vanaf de A10/E22 
5. aan het einde van de afslag gaat u linksaf naar de Basisweg/de S102  
6. ga verder op de Transformatorweg/S102 en sla bij het 2e stoplicht rechtsaf (Contactweg), blijf deze weg 

alsmaar volgen. De weg gaat over in de Sloterdijkweg, dan de Velserweg en daarna de Molenwerf. 
7. neem bij het afgezette kruispunt de u-bocht over de trambaan om in tegengestelde richting uw weg te 

vervolgen op de Molenwerf. 
8. na ongeveer 75 meter gaat u rechtsaf (vlak voordat de weg met een flauwe bocht naar links gaat) en rijdt 

u het voorterrein op naar Molenwerf 12-24 

 

Vanaf Schiphol 

A4 richting Amsterdam 
 

1. volg “exit” 
2. volg de A4 richting Utrecht/Haarlem/Amsterdam 
3. volg de A4 richting Amsterdam 
4. vanaf de A4 komt u op de ring Amsterdam en volgt u A10 West richting Amsterdam/Zaanstad 
5. volg de rechterrijstrook om afrit IJmuiden te nemen naar de S102 richting Westpoort/Centrum 
6. aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Transformatorweg op (S102) 
7. ga verder op de Transformatorweg/S102 en sla bij het 2e stoplicht rechtsaf (Contactweg), blijf deze weg 

alsmaar volgen. De weg gaat over in de Sloterdijkweg, dan de Velserweg en daarna de Molenwerf. 
8. neem bij het afgezette kruispunt de u-bocht over de trambaan om in tegengestelde richting uw weg te 

vervolgen op de Molenwerf. 
9. na ongeveer 75 meter gaat u rechtsaf (vlak voordat de weg met een flauwe bocht naar links gaat) en 

rijdt u het voorterrein op naar Molenwerf 12-24 

 

 
Openbaar vervoer 

Vanaf Station Amsterdam Sloterdijk 

 
 u neemt tram 19, richting Diemen 

 u stapt uit bij halte Molenwerf 

 

 


