Veldkamp Routebeschrijving
Openbaar vervoer
Trein – Bus








Trein – Lopen

Vanaf Amsterdam CS kunt u bus 18 (richting
Slotervaart) of bus 22 (richting Zaanstraat)
nemen.
Bij aankomst loopt u via de centrale hal de
hoofdingang van het station uit. U gaat naar
links richting de bushaltes. De halte van bus 18
bevindt zich op de brug, op perron B.
Let op! Voor bus 22 zijn er twee haltes. Voor de
juiste halte loopt u langs de halte van bus 18.
Na de brug gaat u meteen rechts en loopt u
rechtdoor. De halte van bus 22 is een eindje
verderop, tegenover de opstapplaats en
kaartverkooppunt van de Canal Bus.
Bij de halte Buiten Oranjestraat stapt u uit en
steekt u de straat over richting het spoor.
Vervolgens loopt u onder de spoortunnel door,
de Grote Bickersstraat in.
Na ca. 400 meter treft u op
nummer 76 het gebouw “de
Walvis” aan waar Veldkamp en
TNS NIPO zijn gevestigd. Loop
door tot de slagboom, die zich vlak
voor de bocht bevindt en loop het
parkeerterrein op. Via de
hoofdingang (draaideur) komt u in
de hal en kunt u zich melden bij de
receptie.












Veldkamp

Vanaf het Amsterdam Centraal Station is het
ongeveer 15 minuten lopen naar Veldkamp.
Bij aankomst loopt u via de centrale hal de
hoofdingang van het station uit en gaat direct
rechtsaf (u steekt het water niet over).
Vervolgens loopt u langs het IBIS hotel en gaat
u linksaf de brug over.
U neemt de trap omhoog, Vóór u ziet u een
kantorenpand (Clifford Chance). Volg het
voetpad, steek 2x over en houd vervolgens het
rechter trottoir aan.
Het voetpad loopt langs het spoor, wordt
vervolgens smal en gaat lichtelijk omhoog
(brug). Loop door tot de eerste stoplichten.
Ga bij de stoplichten rechtsaf de spoortunnel
onderdoor en loop rechtdoor de Grote
Bickersstraat in.
Na ca. 400 meter treft u op nummer 76 het
gebouw “de Walvis” aan waar Veldkamp en
TNS NIPO zijn gevestigd. Loop door tot de
slagboom, die zich vlak voor de bocht bevindt
en loop het parkeerterrein op. Via de
hoofdingang (draaideur) komt u in de hal en
kunt u zich melden bij de receptie.
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