
 

 
 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 
Vanaf Amsterdam CS 
- Neem lijn 26 (richting IJburg). 

- Stap uit bij de halte  

  Kattenburgerstraat, u bent dan op    

  de Piet Heinkade. 
- Steek de weg over en loop linksaf  

  de Piet Heinkade op. 

- Huys Azië is aan uw rechterhand. 

 

Te voet (15 minuten lopen). 

- Neem de uitgang Noord 

- Sla buiten rechtsaf. 

- Volg de grote weg langs het water  

  (De Ruyterkade), deze gaat over in  
  de Piet Heinkade. 

- Links is Muziekgebouw aan ‘t IJ 

- Blijf rechtdoor lopen, de brug over. 

- Huys Azië bevindt na het tweede  

  verkeerslicht na de brug aan uw  

  linkerhand. 

 
 

 
 

 

 

Eigen vervoer 
 
Vanuit Den Haag 
- Volg de Ringweg A10-Zuid. 

- Neem de afslag S114  

  (Zeeburg/Artis/IJburg). 

- Volg vanaf hier de beschrijving  
  onder ‘Vanaf afslag S114 (uit alle  

  richtingen)’. 

 
Vanuit Utrecht/Amersfoort 
- Volg vanuit de richting Utrecht  

  (A2) en Amersfoort (A1) de   

  Ringweg A10-Noord richting  

  Zaanstad. 

- Neem de afslag S114  

  (Zeeburg/Artis/ IJburg). 

- Volg vanaf hier de beschrijving  

  onder ‘Vanaf afslag S114 (uit alle  
  richtingen)’. 

 
Vanuit Zaandam 
- Volg de Ringweg A10-Noord  

  richting Amersfoort. 

- Neem na de Zeeburgertunnel de  

  afslag S114 Zeeburg/Artis/IJburg). 

- Volg vanaf hier de beschrijving  

  onder ‘Vanaf afslag S114 (uit alle  

  richtingen)’. 
 
 
 

 
Vanaf afslag S114 
(uit alle richtingen) 
- Ga onder aan de afrit richting  

  Zeeburg/ Centrum/Artis. 

- Volg deze weg. 

- Houd in de Piet Heintunnel rechts  

  aan en rij richting Zeeburg/de  

  Eilanden/CS/Centrum. 

- Ga aan het eind van de tunnel bij  

  de verkeerslichten rechtsaf richting  
  Passenger Terminal/Centraal  

  Station/Centrum. 

- Na ongeveer 1 km ziet u de  

  Jollemanhof aan uw rechterhand. 

 

Ons kantoor bevindt zich in het 

gebouw van Ymere, Huys Azië. 

Bezoekers kunnen zich melden bij 

de receptie op de begane grond. 
 
Parkeren 
Bezoekers kunnen zich aan de 

zijkant van het oranje (Ahold) 
gebouw melden bij de parkeer-

garage. Bel aan bij nr. 14A NOA. In 

de garage kunt u op een wille-

keurige plek parkeren.  

Via de (rode) opgang ‘Huys Azië’ 

kunt u met de lift naar de receptie 

op de begane grond. 

 

Routebeschrijving 
NOA B.V. | Jollemanhof 14 A | 1019 GW Amsterdam | 020 - 50 40 800 


