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Routebeschrijving auto 

  

Vanuit Den Haag/Schiphol  

 Eenmaal op de Ring aangekomen, kiest u voor afslag Ring West, richting Coentunnel.  

 Vervolgens kiest u afslag S106, Overtoomse Veld.  

 Bij de stoplichten gaat u rechtsaf, richting Centrum.  

 Op de rotonde Surinameplein gaat u rechtdoor, de brug over en dan linksaf de  

Overtoom op. Deze rijdt u volledig uit, en vervolgens gaat u rechtsaf, de  

Stadhouderskade op.  

 De eerst toegestane mogelijkheid naar rechts is de Tesselschadestraat.  

 

Vanuit Zaandam/Purmerend  

 Als u op de A10, de ring van Amsterdam bent aangekomen, kiest u voor Ring West,  

richting Schiphol.  

 Als u de Coentunnel gepasseerd bent, kiest u afslag S106, Overtoomse Veld.  

 Bij de stoplichten bovenaan, gaat u linksaf, richting Centrum.  

 Op de rotonde Surinameplein gaat u rechtdoor, de brug over en dan linksaf de  

Overtoom op. Deze rijdt u volledig uit, en vervolgens gaat u rechtsaf, de  

Stadhouderskade op.  

 De eerst toegestane mogelijkheid naar rechts is de Tesselschadestraat.  

 

Vanuit Utrecht/Amersfoort  

 Via de A2 komt u door de borden Centrum te volgen de stad in (afslag S110).  

 Bij de eerste stoplichten gaat u rechtsaf, u rijdt nu op de President  

Kennedylaan/Amsteldijk. Rijdt de weg volledig uit, tot u op een T-splitsing komt.  

 Hier slaat u linksaf, de Stadhouderskade op.  

 Na 1,3 kilometer passeert u het Rijksmuseum (aan uw linkerhand). U blijft rechtdoor  

gaan.  

 Na het Vondelpark (aan uw linkerhand) neemt u de eerste mogelijkheid linksaf.  

 U bent nu gearriveerd aan de Tesselschadestraat.  
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Parkeren  

 

Tegenover DC Klinieken Amsterdam in de Tesselschadestraat is de Byzantium parkeergarage.  

 

 

 

Routebeschrijving OV 

 

Tram: 1, 2, 5, 6, 7 en 10 halte Leidseplein  

  

Bus: 145, 170, 172 en 197, halte Leidseplein.  

  

 Vanaf Station Sloterdijk  

U stapt op tram 12, richting Amstelstation. U stapt uit op halte Overtoom. U steekt de kruising  

over, met de tramrichting mee. U bent nu op de eerste Constantijn Huygensstraat. U gaat de  

eerste straat linksaf, de Vondelstraat in. De eerste straat aan uw rechterhand is de  

Tesselschadestraat.  

  

 Vanaf Station Lelylaan  

Hier stapt u op de tram 1, richting Centraal Station. U stapt uit bij halte Stadhouderskade. De  

straat naast het Mariott Hotel is de Tesselschadestraat.  

  

 Vanaf Centraal Station  

U kiest voor de eerst vetrekkende tram 1, 2, of 5. U stapt uit op het Leidseplein, en loopt mee  

in de richting van de tram. Voor u ziet u het Mariott Hotel liggen. De straat links van het Mariott  

Hotel is de Tesselschadestraat.  

  

 Vanaf Amstel Station  

U neemt tram 12 richting Station Sloterdijk. Stap uit bij halte Overtoom. Loop terug en steek de  

kruising over in tegenstelde richting van de tram. Neem de eerste straat links, de Vondelstraat.  

De eerste straat aan uw rechterhand is de Tesselschadestraat.  

 


