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Career Openers  

 

WESTERDOKSDIJK 1 

1013 AD  AMSTERDAM 

TEL.NR.: +31 88 0235400 

 

MET DE AUTO 

Ons kantoor is goed bereikbaar met de auto. Als je gebruik 

maakt van een navigatiesysteem kun je het beste het adres 

van de IJdock parkeergarage, vlakbij ons kantoor, intoetsen: 

IJdok 33, Amsterdam. 

 

ADVIES 

Laat je navigatie systeem je niet door het centrum leiden. 

Neem op de A10 de afslag S114. Vervolg zie 'Algemeen'. 

 

Vanuit richting Almere/Amersfoort 

Neem de A1 richting Amsterdam. Volg aan het einde van de 

A1 de 2 linkerrijstroken bij het 

knooppunt Watergraafsmeer om de 

borden A1noord/E35 richting   

Zaanstad /Purmerend /Ring Amsterdam 

(noord)/Centrum/s114 t/m s118 te volgen. Vervolg zie 

'Algemeen'. 

 

Vanuit richting Den Haag 

Neem de A4 richting Amsterdam. Houd vervolgens rechts aan 

bij knooppunt De Nieuwe Meer en volg E22/A10 west richting 

Ring Amsterdam. Vervolg zie 'Algemeen'. 

 

Vanuit richting Utrecht 

Neem de A2 richting Amsterdam. Volg aan het einde van de 

A2 de 3 rechterrijstroken bij het knooppunt Amstel om de 

borden E35/A10 richting Zaanstad te volgen. Weg vervolgen 

op de A10. Vervolg zie 'Algemeen'. 

 

 

ALGEMEEN 

Neem op de A10 afslag S114 richting 

Centrum/IJburg/Zeeburg. Sla vervolgens linksaf naar de 

IJburglaan. Vervolg deze weg door de Piet Heintunnel. Aan het 

einde ga je rechtsaf de Piet Heinkade op. De Piet Heinkade 

gaat over in de Ruijterkade. Weg vervolgen onder het Centraal 

Station door. Ga daarna met de bocht mee naar rechts. Je 

bevindt je nu op de Westerdoksdijk. Ons kantoor bevindt zich 

aan de linkerkant. Sla na 200 meter rechtsaf naar de IJdock 

Parkeergarage of kijk of er plek is voor de deur.  

 

MET OPENBAAR VERVOER 

Ons kantoor is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

Het is slechts 8 minuten lopen vanaf het station Amsterdam 

Centraal. Neem de achteruitgang, dit is de IJ-zijde, hier ga je 

linksaf. Blijf evenwijdig aan het IJ lopen. Draai aan het einde 

van de weg mee naar rechts en ga de brug over (dit is de 

tweede brug). Je vindt ons kantoor aan de linkerzijde, op de 

hoek.  

 

PARKEREN 

Naast de IJdock parkeergarage is er voor ons kantoorpand ook 

meestal voldoende parkeergelegenheid. 

Je kunt het beste gebruik maken van een parkeerapp op je 

mobiel, omdat de dichtstbijzijnde parkeerautomaat zich op 

een behoorlijke loopafstand bevindt. 

 

 

 

 

 


