Routebeschrijving
Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam
Tel.: +31 20 - 5506 666
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







vanaf de A2 komt u op de ring Amsterdam en volgt u A10 Zuid, richting RAI/Den Haag
bij het knooppunt De Nieuwe Meer houdt u richting Zaanstad/afslag Sloten (S107) aan
u neemt de afslag Haarlem (S103)
aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Haarlemmerweg op (S103)
bij de eerste verkeerslichten gaat u linksaf de Molenwerf op
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








vanaf de A6 neemt u de A1 richting Amsterdam
vanaf de A1 komt u op de ring Amsterdam en volgt u A10 Zuid, richting RAI/Den Haag
bij het knooppunt De Nieuwe Meer houdt u richting Zaanstad/afslag Sloten (S107) aan
u neemt de afslag Haarlem (S103)
aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Haarlemmerweg op (S103)
bij de eerste verkeerslichten gaat u linksaf de Molenwerf op
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 Alkmaar
A9 richting Amsterdam







vanaf de A9 volgt u de borden richting Haarlem
u neemt de afslag naar de A200 richting Halfweg
neem de derde afslag op de rotonde naar de A200 richting Amsterdam
ga de snelweg A200 op, sla rechtsaf naar de s103 richting Centrum
bij de eerste verkeerslichten gaat u linksaf de Molenwerf op
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









volg “exit”
volg de A4 richting Utrecht/Haarlem/Amsterdam
volg de A4 richting Amsterdam
vanaf de A4 komt u op de ring Amsterdam en volgt u A10 West richting Amsterdam/Zaanstad
u neemt de afslag Haarlem (S103)
aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Haarlemmerweg op (S103)
bij de eerste verkeerslichten gaat u linksaf de Molenwerf op
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

