Routebeschrijving
praktijklocatie Luc de Boer consulting & coaching:
Von Liebigweg 39
1097 RL Amsterdam (Watergraafsmeer)
020-6209213 06-20386534

OV: met trein, tram, metro of bus naar Amsterdam Amstelstation
Lopend in 10 minuten vanaf de stationshal:
• Met de trein of metro: neem de (rol)trap naar beneden en loop richting de stationshal
• Neem in de stationshal uitgang Julianaplein (tussen NS-loket en GWK-kantoor de trap aflopen).
• Steek rechtdoor de halteplaatsen van de bus en tram en vervolgens de drukke weg over.
• Ga rechtsaf op het voetpad. Je loopt nu langs het fietspad, met de hoge kantoortorens rechts.
• Als het voetpad de bocht naar links maakt, steek je rechtdoor over het zebrapad de weg over.
• Ga aan de overkant linksaf . Neem de eerstvolgende trap rechts naar beneden en loop de straat
in (Rosendaalstraat). Volg de straat iets naar links.
• Steek bij de hoge bomen de kruising over. De straat heet nu Von Guerickestraat.
• Ga aan het einde van de straat (bij de school) linksaf. De praktijk (met blauwe deur) is links.
Of eerst één halte met de bus:
• Amstelstation stationshal uitgang Zuid/bus.
• Lijn 15 of 40 richting Muiderportstation, 37 richting Molenwijk of 136 richting Diemen
• Uitstappen 1e halte: Fizeaustraat.
• Iets doorlopen rechtsaf = Fizeaustraat. Volg verder de autoroutebeschrijving.

Auto: Ring A10 afslag S112 Duivendrecht (dan nog 6 minuten)

•

Aan het einde van de afslag bij verkeerslichten linksaf
Kies na 1 km aan het einde van de weg bij verkeerslichten de linkerrijstrook (volg Amstelstation)
Neem de rotonde (Prins Bernhardplein) driekwart. Neem dan NIET de eerste afslag (op het bord
staat Amstelstation). Neem WEL de tweede afslag (op het bord staat S111. De halteplaatsen
bus/tram en het station zijn nu rechts van je.
Aan het einde van de weg linksaf.

•
•
•
•
•

1e straat rechtsaf = Fizeaustraat (bij hotel V / restaurant The Lobby)
Direct bij Y-splitsing links aanhouden (Fizeaustraat)
e
1 weg rechtsaf (Fahrenheitsingel) langs het water (drempels!)
e
1 weg linksaf (Von Guerickestraat)
Einde weg linksaf. De praktijklocatie is direct links.

•
•
•

Navigatiesystemen kunnen een andere route kiezen.
Betaald parkeren ma-za 9-21 uur € 2,40 per uur. Parkeerplaatsen en parkeerautomaat voor de deur.
Auto: Ring A10 andere afslagen
Bij file op de ring: de praktijk is ook goed bereikbaar via afslag S111, S110 of S113.
Fiets: vanuit Zuid/West
Via Berlagebrug over de Amstel (Mr Treublaan).
Bij grote rotonde (Prins Bernhardplein) rechtsaf langs het Amstelstation.
Einde weg oversteken en linksaf (pas op, gevaarlijke oversteek)
1e weg rechts = Fizeaustraat (bij hotel V / The Lobby). Volg verder de autoroute (zie kader).
Fiets: vanuit Oost
Neem vanaf de Middenweg de Hugo de Vrieslaan (bij kerk De Bron op de kruising) richting
Amstelstation (zuidwestelijke richting). Bij verkeerslichten rechtdoor. Onder viaduct door.
e
1 weg links = Fizeaustraat (bij hotel V / The Lobby). Volg verder de autoroutebeschrijving (zie kader).
Luc de Boer consulting & coaching | 020-6209213 06-20386534 | www.hspcoaching.nl

