Routebeschrijving DartReport seminar
Reporting beyond the financials
Connecting value, vision and visualization
Donderdag 1 juni 2017 - 15.30 uur
Locatie
De Bonte Zwaan (Dek West)
Haparandadam 7
1013 AK Amsterdam
Routebeschrijving
De Bonte Zwaan is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.
Met de auto
Vanaf A2 en A4
•

Neem afslag S102 op de A10

•

Onderaan de afslag rechtsaf de Transformatorweg op

•

Transformatorweg gaat na ongeveer 2,5 km over in de Spaarndammerdijk,
waar je bij de stoplichten linksaf slaat de Archangelweg op

•

Neem de eerste straat rechts de Haparandaweg op

•

Deze weg volgen tot je rechtsaf kunt de Haparandadam op

•

Na 300 meter ligt de Bonte Zwaan aan de linkerkant

Vanaf A1
•

Neem afslag S114 op de A10

•

Volg de weg door de Piet Heintunnel, waarna je bij de stoplichten rechtsaf
de Piet Heinkade op gaat

•

Vervolg de weg (achter het station langs) de Ruijterkade op en houdt rechts aan

•

Volg de weg richting de Westerdoksdijk

•

Vervolg de weg via de Van Diemenstraat en de Tasmanstraat richting de Spaarndammerdijk

•

Sla op de Spaarndammerdijk rechtsaf de Archangelweg op

•

Neem de eerste straat rechts de Haparandaweg op

•

Deze weg volgen tot je rechtsaf kunt de Haparandadam op

•

Na 300 meter ligt de Bonte Zwaan aan de linkerkant

Parkeren
Parkeren is mogelijk op de Haparandadam en de Danzigerkade.
Let op: er staat één parkeermeter op de Danzigerkade (voor je de dam op gaat) en één aan het eind
van de Haparandadam. Bij gebruik van parkeerservices kunnen de volgende parkeermeternummers
gebruikt worden: Parkeermeter Haparandadam: nr. 18409, Parkeermeter Danzigerkade: nr. 18405.
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Met het openbaar vervoer
Bus 48 vanaf Amsterdam Sloterdijk
GVB bus 48 vanaf CS met als eindbestemming Houthavens. Deze vertrekt elke 15 minuten.
Uitstappen bij halte Koivistokade. Vanaf deze halte, om de hoek bij het Theater Amsterdam,
is De Bonte Zwaan ongeveer 8 minuten lopen.

Bus 22 vanaf Amsterdam Centraal Station
GVB bus 22 vanaf CS met als eindbestemming Station Sloterdijk. Deze vertrekt elke 10 minuten.
Uitstappen bij halte Spaarndammerstraat. Vanaf deze halte is het ongeveer 10 minuten lopen.
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