ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET KANTOOR VAN EVERAERT ADVOCATEN
IJdok 23, 1013 MM Amsterdam
Te voet vanaf Centraal Station - circa 10 minuten
Vanaf de IJ-zijde van het Centraal Station loop je in westelijke richting in tien minuten naar IJdok. De
Ruijterkade gaat na de bocht over in de Westerdoksdijk. Neem rechtsaf de voetgangersbrug naar het
Paleis van Justitie en sla vervolgens links af. Ons kantoor is in het laatste gebouw rechts. Boven onze
entree staat IJdock 11-31. De receptioniste helpt u verder.
OV vanaf Centraal Station - circa 3 minuten
Bus 48 (richting Houthavens) gaat elke 10 minuten vanaf de Prins Hendrikkade, stap uit bij de halte
Westerdoksdijk. Sla rechtsaf naar IJdok, ons kantoor is in het eerste gebouw links. Neem de tweede
ingang.
Per fiets vanuit de stad
Via de Haarlemmerdijk, de Korte Prinsengracht en de Westerdokskade, neem de fiets/voetgangersbrug
naar het Westerdokseiland, ga rechtdoor op het Westerdok en neem de tweede straat rechts, de
Leliëndaalstraat. Bij het kruispunt oversteken naar IJdok, ons kantoor is in het eerste gebouw links,
neem de tweede ingang, voorbij de Waterpolitie.
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Per auto vanaf de ring A10 - circa 10 minuten
vanuit het westen
Neem op de ring A10 afslag S102 (IJmuiden) richting centrum. U zit dan op de Transformatorweg,
deze gaat over in de Spaarndammerdijk, de Tasmanstraat, na de brug de Van Diemenstraat en langs
het IJ uiteindelijk de Westerdoksdijk, neem linksaf de toegangsweg tot IJdok. Houdt links aan richting
parkeergarage (P).
vanuit het noorden
Neem op de ring A10 afslag S116 (Noord) richting centrum. Dit is de Nieuwe Leeuwarderweg. Ga na de
IJtunnel rechtsaf de Prins Hendrikkade op. Bij het stoplicht rechtsaf naar de Oosterdokskade, onder het
spoor door en linksaf de Piet Heinkade op. Deze gaat over in de De Ruijterkade, die achter CS langs
overgaat in de Westerdoksdijk. Na het paleis van Justitie slaat u rechtsaf, de toegangsweg naar IJdok
op. Houdt links aan richting parkeergarage (P).
vanuit het oosten
Neem op de ring A10 afslag S114 (Zeeburg) richting centrum. Na de Piet Heintunnel rechtsaf, de Piet
Heinkade op. Deze gaat over in de De Ruijterkade, die achter CS langs overgaat in de Westerdoksdijk.
Na het paleis van Justitie rechtsaf, de toegangsweg naar IJdok op. Houdt links aan richting
parkeergarage (P).
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