Routebeschrijving Museumwerf ‘t Kromhout
Kruithuisstraat 25, 1018 WJ Amsterdam

Per auto:
Vanuit het Noorden
Ringweg A10 Noord, afrit S116 Noord/Centrum/Volendam, richting Centrum. Na de IJ-tunnel linksaf,
1e verkeerslichten rechts (Kattenburgergracht) tot einde (bij de molen) rechts, de Sarphatistraat kort
volgen en dan rechtsaf de Hoogte Kadijk op. Bij de Kruithuisstraat is de ingang.
Overige herkomst
Ringweg A10 Oost (vanaf de A4 via ringweg Zuid naar ringweg Oost rijden), afrit S114 Zeeburg.
Zuiderzeeweg volgen. Na Piet Heintunnel direct linksaf. Panamalaan volgen, rechts afslaan naar
Cruquiuskade. Eerste weg links afslaan en na kort de Sarphatistraat te hebben gevolgd, direct rechts
afslaan naar Hoogte Kadijk, bij Kruithuisstraat is de ingang.
Parkeergarages
Markhoven: 24 uur per dag geopend
Capaciteit: 375 parkeerplaatsen / Informatie: 020-4278398
Stadhuis/Muziektheater: 24 uur per dag geopend
Capaciteit: 361 parkeerplaatsen / Informatie: 020-6249919
http://www.parkerenamsterdam.nl/
Naast Artis vindt u een parkeerplaats, vanaf daar is het nog een korte wandeling naar de werf. Ook is
het mogelijk om per watertaxi naar de werf te varen.
Per openbaar vervoer:
Tramlijn 10 of 6
bus 22 en bus 43 halte Wittenburgergracht.
C.S. en Stadhuis zijn echter op loopafstand.
Per fiets / lopend:
5 minuten fietsen en 20 minuten lopen vanaf het Centraal Station of het Stadhuis.
Vanaf C.S.
Verlaat het station via de linker uitgang en volg Prins Hendrikkade. Rechtsaf via het Kadijksplein (bij
de Nieuwe Herengracht), linksaf de Hoogte Kadijk op. Het parkeren van fietsen op het Werfterrein is
niet toegestaan, behalve aan de kant van de Kruithuisstraat.
Vanaf het Stadhuis
Aan de kant van het Meester Visserplein langs de Nieuwe Herengracht. Rechtsaf via het Kadijksplein
de Laagte Kadijk op, linksaf via de Tussen Kadijken direct rechts naar de Hoogte Kadijk. Het parkeren
van fietsen op het Werfterrein is niet toegestaan, behalve aan de kant van de Kruithuisstraat.
Over water:
De locatie is uitstekend bereikbaar over het water. De werf ligt aan de Nieuwe Vaart, die via het
Oosterdok bereikbaar is. U vaart dan langs het scheepvaartmuseum.
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