Routebeschrijving SeederDeBoer
SeederDeBoer is gevestigd aan De Ruijterkade 125,
tegenover het IJ in Amsterdam.
De Ruijterkade 125, 1011 AC Amsterdam

Met het openbaar vervoer
Ons kantoor ligt op 5 minuten loopafstand van station Amsterdam Centraal (letter A op het
plaatje). U verlaat het station via de IJ Hal (B) en slaat rechtsaf; u loopt nu al op De Ruijterkade.
Na de voetgangersbrug (C) steekt u bij het voetgangersstoplicht de weg over en vervolgt uw
wandeling (D) op De Ruijterkade. Ons kantoor bevindt zich halverwege aan uw rechterhand op
nummer 125 (E).
Hieronder vindt u de looproute afgebeeld:
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Met de auto (parkeren en routes)
Routes
Vanaf A1: Amersfoort, Apeldoorn
Vanaf de A1 volgt u bij knooppunt
Watergraafsmeer de borden A10
Noord/E35 richting Amsterdam Centrum.
Vervolgens neemt u de afslag
S114/Zeeburg/Centrum. Sla aan het einde
van de Piet Heintunnel rechtsaf en volg de
borden Centrumring (S100)/Centrum/
Centraal Station. U rijdt nu op de Piet
Heinkade. Vlak vóór u bij het station komt,
slaat u rechtsaf om langs het water (het IJ)
terug te rijden. Vervolgens rijdt u met de
weg mee, onder het viaduct door. Dit is al
De Ruijterkade. Gelijk na het viaduct en
vóór het gebouw van TomTom slaat u wederom
rechtsaf. U rijdt nog steeds op De Ruijterkade.
Ons kantoor ligt halverwege aan uw linkerhand
op nr. 125.

Vanaf A2: Den Bosch, Utrecht
Vanaf de A2 neemt u de A10/E35 richting Zaanstad.
Neem afslag S114/Zeeburg. Onderaan de afrit slaat u
linksaf en volgt u de borden richting Centrum/S100.
Sla aan het einde van de Piet Heintunnel rechtsaf en
volg de borden Centrumring (S100)/Centrum/Centraal
Station. U rijdt nu op de Piet Heinkade. Vlak vóór u bij
het station komt, slaat u rechtsaf om langs het water
(het IJ) terug te rijden. Vervolgens rijdt u met de weg
mee, onder het viaduct door. Dit is al De Ruijterkade.
Gelijk na het viaduct en vóór het gebouw van
TomTom slaat u wederom rechtsaf. U rijdt nog steeds
op De Ruijterkade. Ons kantoor ligt halverwege aan
uw linkerhand op nr. 125.
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Vanaf A4: Den Haag, Rotterdam,
Leiden
Neem de A10/E22 naar de S102 in
Westpoort. Neem afrit IJmuiden
vanaf de A10/E22.
Volg vervolgens de S102, S101 en
S100 richting Centraal Station. Als u
onder het station bent doorgereden,
slaat u bij de stoplichten linksaf om
langs het water (het IJ) te rijden.
Vervolgens rijdt u met de weg mee,
onder het viaduct door. Dit is al De
Ruijterkade. Gelijk na het viaduct en
vóór het gebouw van TomTom
slaat u wederom rechtsaf. U rijdt nog
steeds op De Ruijterkade. Ons
kantoor ligt halverwege aan uw
linkerhand op nr. 125.

Parkeren
Er zijn diverse (betaalde) parkeermogelijkheden in de omgeving van ons kantoor:
•

Op straat voor de deur van ons kantoor is parkeermogelijkheid en meestal wel plek.
Tarief per april 2019: € 7,50 per uur.

U kunt ook parkeren bij Parkeergarage Oosterdok:
• Vanaf Parkeergarage Oosterdok loopt u binnen 10 minuten naar ons kantoor.
Tarief per februari 2020: € 1,- per 12 minuten voor de eerste 5 uur, daarna betaalt u een
vast dagtarief van € 20,-. (Uitgezonderd vakantieperiodes)
Daarnaast zijn er verschillende P+R opties, van waar ons kantoor goed bereikbaar is:
• P+R Zeeburg: hierna neemt u tram 26 richting Amsterdam Centraal Station. In 10
minuten brengt deze u bij tramhalte Muziekgebouw Bimhuis. Vanaf deze halte is het 7
minuten lopen naar De Ruijterkade 125.
• P+R Noord: hierna neemt u metro 52, die u in 5 minuten afzet bij het Amsterdam
Centraal Station. Zie vervolgens hier.
• P+R RAI: hierna neemt u metro 52, die u in 10-15 minuten afzet bij Amsterdam Centraal.
Zie vervolgens hier.
Tarieven P+R: na 10.00 uur oprijden geldt een dagtarief van € 1,- voor parkeren bij een P+R.
Vóór 10.00 uur oprijden bedragen de parkeerkosten € 8,- per dag mits je gebruik maakt van het
aanvullend OV naar centrum Amsterdam.
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