Veldkamp
Routebeschrijving
Auto
Vanuit richting Zaanstad - A10




Vanuit richting Amersfoort - A1

Richting Amsterdam, na het passeren van de
Coentunnel neemt u de tweede afslag: de
S102 richting Westpoort/Haarlem/IJmuiden.
Vervolgens gaat u linksaf richting Centrum.

 Vervolg: zie
vanaf afslag
S102!

Veldkamp

Richting Amsterdam, volg borden Ring Amsterdam
A10 - Noord richting Zaanstad/Purmerend.
 Neem vervolgens afslag S114 richting Zeeburg.
 Blijf de weg volgen en rij bij de stoplichten rechtdoor de Piet Hein-tunnel in. Sla aan het einde van
de tunnel rechtsaf: S100 Zeeburg de
Eilanden/Centrum
 Blijf bij alle stoplichten rechtdoor rijden en volg de
borden S100 Westpoort. U passeert het Centraal
Station achterlangs, ga vóór de spoorbrug met de
bocht mee naar rechts.
 Bij de eerstvolgende stoplichten (in de bocht) slaat u
linksaf het Barentzplein op.
 Vervolg: zie vanaf afslag S102, punt 5!


Vanuit richting Den Haag/Rotterdam/Schiphol -A4

Vanuit richting Utrecht – A2

Richting Amsterdam, voorbij knooppunt
Badhoevedorp, volg borden Ring Amsterdam
A10 -West richting Zaanstad.
 Vanaf de A10 - West neemt u afslag S102
Westpoort/IJmuiden, rechtsaf richting
Centrum.
 Vervolg: zie vanaf afslag S102!





Richting Amsterdam, volg borden Ring Amsterdam
A10 - Zuid richting RAI/Den Haag.Ring blijven volgen;
deze buigt op een gegeven moment af naar rechts en
gaat over in Ring Amsterdam A10 - West richting
Zaanstad.
 Vanaf de A10 - West neemt u afslag S102
Westpoort/IJmuiden, rechtsaf richting Centrum.
 Vervolg: zie vanaf afslag S102!
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Volg deze weg (u rijdt onder een spoorbrug door en aan uw linkerhand passeert u een BP
benzinestation).
Na ongeveer 1 km passeert u een brug.
Even voorbij de brug ziet u aan uw linkerhand verbouwde pakhuizen (het Y-tech gebouw).
Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u rechts richting het Barentszplein.
Volg de weg met de bocht mee naar links.
Sla voor het smalle ophaalbruggetje rechtsaf. (u rijdt nu langs het water).
Bij de eerste (T-)kruising slaat u linksaf en rijdt de brug over. Deze weg blijft u volgen.
U rijdt onder het viaduct door en slaat bij het stoplicht linksaf.
Deze weg vervolgt u en bij de eerste stoplichten slaat u linksaf; u rijdt weer onder het viaduct door.
U bevindt zich nu in de Grote Bickersstraat. U rijdt rechtdoor; na ongeveer 400 meter ziet u het gebouw
van Veldkamp en TNS NIPO aan uw rechterhand liggen.

Op ons terrein kunt u uw auto parkeren op de
bezoekersparkeerplaatsen aan de voorzijde van het gebouw!
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