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Vanaf de ringweg Amsterdam (A10)
vanuit zuidelijke richting

Approaching the ring road Amsterdam (A10)
from southern direction

•
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•
•

•
•
•
•

Afslag Westpoort 3000-9000 (S 102) / IJmuiden
Einde afslag rechts (Basisweg)
Eerste stoplicht links (Kabelweg)
Op de hoek ligt het “Coengebouw”

Exit Westpoort 3000-9000 (S 102) / IJmuiden
At the end of the exit turn right (Basisweg)
First traffic light turn left (Kabelweg)
At the corner you will find the “Coengebouw”

Vanaf de Ringweg Amsterdam (A10)
vanuit noordelijke richting

Approaching the ring road Amsterdam (A10)
from northern direction

• Einde afslag links (Basisweg)
• Onder het viaduct door, tweede stoplicht links (Kabelweg)
• Op de hoek ligt het “Coengebouw”

•
•
•
•

Exit Westpoort 3000-9000 (S 102) / IJmuiden
At the end of the exit turn left (Basisweg)
D
 rive under the viaduct to the second traffic light turn left (Kabelweg)
At the corner you will find the “Coengebouw”

Direct naast het “Coengebouw” kan je je aanmelden bij de slagboom
voor een parkeerplaats op het bezoekersterrein (max. 2 uur).
Heb je een afspraak bij ons, dan doen wij onze uiterste best om een
plaats te reserveren. Vanwege het beperkt aantal parkeerplaatsen is dit
helaas niet altijd mogelijk. In de directe omgeving vind je voldoende
betaalde parkeerplaatsen.

Right next to the “Coengebouw” you can ask at the barrier for parking
in the visitors area (max. 2 hours).
If you have an appointment, we will do our best to reserve a place.
Due to the limited number of parking spaces, this is not always possible.
In the immediate vicinity you will find plenty of paid parking lots.

Reis je met OV? Wij zijn goed te bereiken en vlakbij het Treinstation
Amsterdam Sloterdijk gevestigd. Bekijk dan www.9292ov.nl voor de
snelste route.

Do you travel by Public Transport? We are easily accessible and located
near the train station Amsterdam Sloterdijk. Check www.9292ov.nl for
the fastest route.

