ROUTEBESCHRIJVING
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
Bedrijfsbureau
Naritaweg 213, 1043 CB Amsterdam

Openbaar vervoer
Reis naar NS-station Amsterdam Sloterdijk. In de stationshal volgt u het icoon ‘fietsverhuur’ richting
de hoofduitgang. Vanaf de hoofduitgang is het circa 5 minuten lopen naar het Bedrijfsbureau van de
SAG. De looproute is met blauwe stippen aangegeven op de kaart hieronder.

Per auto
Voer het adres niet in op uw navigatiesysteem, maar volg onderstaande routebeschrijving.
•

•

•

Vanuit Amersfoort, Almere, Utrecht, Den Haag (A1, A2 en A4): Vanaf de A10 Ring Amsterdam-West
(binnenring) neemt u afslag s103 richting Haarlem. Onderaan de afslag sorteert u links voor (richting
Halfweg/Haarlem). Eenmaal onder het viaduct door slaat u bij de tweede stoplichten rechtsaf de Radarweg
op (richting Teleport/Sloterdijk).
Vanuit Leeuwarden, Hoorn, Purmerend, Zaandam (A7, A8): Vanaf de A10 Ring Amsterdam-West (buitenring
Coentunnel) neemt u afslag s102 richting Haarlem/IJmuiden. Onderaan de afslag gaat u rechtsaf (richting
Westpoort, Haarlem/IJmuiden, Sloterdijk). Na de drie spoorviaducten slaat u bij de verkeerslichten linksaf
richting Teleport/Sloterdijk.
Vanuit Alkmaar, Haarlem(A9, A200): Vanaf knooppunt Rottepolderplein (kruising A9/A200) volgt u de
borden richting Amsterdam. Na het passeren van Halfweg slaat u bij de tweede stoplichten linksaf (s103
richting Zaanstad). Vervolgens gaat u bij de eerste stoplichten rechts de Naritaweg op.

Parkeren
• op de openbare parkeerplaats (P+R): Volg de borden ‘P+R Sloterdijk’. Als u bent geparkeerd, loopt u vanaf
de parkeerplaats in de richting van het station. Volg het fietspad naar rechts en neem de metalen trap die
naar het stationsplein leidt. Vanaf hier loopt u zoals beschreven onder ‘Openbaar vervoer’.
• op openbare weg: In de nabijheid van het kantoor geldt betaald parkeren. Parkeren is o.a. mogelijk op
Barajasweg, Plesostraat en Arlandaweg. Zie de gele markeringen op de kaart hierboven.
• bij kantoor: In de parkeergarage onder het gebouw zijn twee parkeerplaatsen die alleen gebruikt kunnen
worden door bezoek van de Raad van Bestuur. Meldt u zich via de intercom bij de SAG om toegang tot de
parkeergarage te krijgen.

