Routebeschrijving
Met de auto van buiten Amsterdam
Vanaf de Ring Amsterdam-Noord A10 afslag s114; richting centrum.
Na de Piet Hein tunnel rechtsaf naar Piet Heinkade. Pakhuis de Zwijger ligt na
ca. 800 m aan de rechterkant. Let op! U kunt niet voor de deur parkeren, voor
pakeergelegenheid zie onze parkeerinstructies verderop.
Met de auto of fiets vanuit Amsterdam
- Vanaf Tropenmuseum >> Mauritskade - eerste brug linksaf (langs de molen) rechts over
de brug Czaar Peterstraat in - onder spoor door; linksaf Piet Heinkade op; na ca. 900 m
De Zwijger aan de rechterkant.
- Vanaf Waterlooplein >> Mr. Visserplein - Valkenburgerstraat - Prins Hendrikkade
rechtsaf - meteen links langs Scheepvaartmuseum - Kattenburgerstraat - onder het
spoor door. De Zwijger ligt dan meteen aan de overkant.
- Vanaf het Centraal station >> Ga aan de achterkant van het CS rechtsaf, oostwaarts, na
ca. 1,5 km ligt De Zwijger aan de linkerkant.
Openbaar vervoer
- Met de trein naar Amsterdam CS dan vanaf voorplein CS tram 26 naar IJburg;
uitstappen bij halte Kattenburgerstraat of bus 48 naar BORNEO eiland, uitstappen bij
halte Jan Schaeferbrug.
- Nachtbus 359 naar IJburg uitstappen bij halte Jan Schaeferbrug.
- Tram 25 rijdt van Martin Luther Kingpark, via De Pijp, Vijzelstraat en de Prins
Hendrikkade naar de Passenger Terminal Amsterdam. Bij de eindhalte uitstappen en ca.
2 minuten lopen.
- Tram 10 rijdt van de Van Hallstraat naar Azartplein via Rietlandpark, hier overstappen
op tram 26, richting Centraal Station.

Parkeren
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In de directe omgeving van Pakhuis de Zwijger zijn verschillende parkeergarages. Er is
geen parkeergelegenheid langs de openbare weg.
P I >> Parking Passenger Terminal Amsterdam, ook aan de Piet Heinkade, is de grootste
parkeergarage met ca. 450 parkeerplaatsen. Ring A10 Noord - afrit s114 - richting
centrum - volg s114 tot Centrumring s100 - volg Centrumring s100 rechtsaf richting
Centraal Station - volg P PTA. Vanaf daar naar Pakhuis de Zwijger is het één halte met
tram 26 of ca. 500 m lopen.
P II >> Parkeergarage De Loodsen, rechts van Pakhuis De Zwijger op ca. 150 m lopen en
heeft ca. 70 parkeerplaatsen. Adres: Withoedenveem, 1019 HE.
P III >> Parkeergarage Nieuw Amerika, rechts van Pakhuis De Zwijger op ca. 300 m
lopen en heeft ca. 80 parkeerplaatsen.Adres: Withoedenveem, 1019 HE.
P+R Zeeburg >> parkeren (ook voor bussen) voor de Piet Heintunnel en verder met de
tram. Ring A10 Noord -afrit s114 -volg P+R Zeeburg -parkeren en met tram 26 richting
CS -uitstappen bij halte Kattenburgerstraat.

Leveranciers
Met de auto/vrachtwagen van buiten Amsterdam >> Vanaf de Ring Amsterdam-Noord A10
afslag s114; richting centrum. Na de Piet Heintunnel rechtsaf de Piet Heinkade op.
Sla na ca. 600m rechtsaf de Withoedenveem in, Dit is de eerste afslag na het donkere
Smeg gebouw. Te herkennen aan de grote zilvere letters. Rijd door tot de paaltjes en
bel met de receptie van Pakhuis De Zwijger 020 788 4425 of 06 1942 7197, er komt
dan z.s.m. een medewerker van Pahuis De Zwijger met een sleutel die de paaltjes opent.
Vervolgens richting de kade rijden, linksaf slaan en langs het water rijden in de richting
van de Jan Schaeferbrug.
Horeca en catering leveranciers >> Onder de brug bevind zich de laad- en losplek van
De Zwijger horeca en catering.
Event en techniek leveranciers >> Net onder de brug door, links onder de stalen trap
bevind zich de laad- en losplek van De Zwijger Event en techniek.
U kunt tien a vijf minuten eerder bellen zodat er al iemand onderweg is om de
paaltjes te openen.

Plattegronden

