LOCATIE MIRROR
OPENINGSTIJDEN
Zondag 13 april 2014 // 10.00-18.00 (Davines Hair on Stage Show 18.00 – 20.30)
Maandag 14 april 2014 // 10.00-18.00
MEER
LOCATIE MIRROR
Kromhouthal
Gedempt Hamerkanaal 231
1021 KP Amsterdam
ROUTEBESCHRIJVING
AUTO // Vanaf de ring A10
Neem de afslag s116. Neem de eerste afslag Noord 300-349. Ga bij de
stoplichten linksaf. Bij de rotonde neemt u de eerste afslag (rechts). U bent nu op de Meeuwenlaan.
Neem de derde afslag links (voor de Dirk van den Broek). U bent op de Motorkade. Volg de bocht
naar links en na 75 meter kunt u rechtsaf het terrein van de Kromhouthal op rijden waar u ook kunt
parkeren.
AUTO // Vanaf Centrum Amsterdam via IJtunnel
Neem de eerste afslag na de IJtunnel om vervolgens bij de stoplichten links voor te sorteren. Bij de
rotonde neemt u de eerste afslag (rechts). U bent nu op de Meeuwenlaan. Neem de derde afslag links
(voor de Dirk van den Broek). U bent op de Motorkade. Volg de bocht naar links en na 75 meter kunt u
rechtsaf het terrein van de Kromhouthal op rijden waar u ook kunt parkeren.
Er is gratis parkeergelegenheid aanwezig op de parkeerplaats van de Kromhouthal en in de directe
omgeving. NB Op maandag is het drukker, omdat de kantoren in de buurt dan ook open zijn.

OV // Bus lijn 32 of 33 (vanaf halte Johan van Hasseltweg - 7 min. lopen)
Loop in de richting van de rotonde. Ga naar rechts bij de rotonde. U bent nu op de Meeuwenlaan.
Neem de derde afslag links (voor de Dirk van den Broek). U bent op de Motorkade. Volg deze weg de
bocht mee naar links. U bent nu op het Gedempt Hamerkanaal. Tegenover nummer 96 vindt u de
hoofdingang van het terrein (aan je rechterhand). U loopt nu recht tegen de Kromhouthal aan.
OV // Bus lijn 38 (vanaf halte Hamerstraat - 4 min. lopen)
Loop de Meeuwenlaanaf richting de Dirk van der Broek. Ga voor de Dirk van den Broek naar links de
Motorkade in. Volg deze weg de bocht mee naar links. U bent nu op het Gedempt Hamerkanaal.
Tegenover nummer 96 vindt u de hoofdingang van het terrein (aan je rechterhand). U loopt nu recht
tegen de Kromhouthal aan.
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
PONTJE //Vanaf Amsterdam CS
Vanaf de achterzijde van het Centraal Station vertrekken diverse gratis pontjes naar AmsterdamNoord. U neemt de pont naar het IJplein (de meest rechtse pont als u met uw rug naar het station
staat) bent u binnen een paar minuten op het IJplein. Deze pont gaat minstens vier keer per uur.
Zie ook: http://195.193.209.12/veren/ijpleinveer.pdf en www.9292.nl voor actuele reisinformatie.
Het is mogelijk om (gratis) een fiets mee te nemen op de pont.
De route van het IJplein naar de Kromhouthal //Loop de Meeuwenlaan af richting de Dirk van den
Broek. Ga na de Dirk van den Broek naar rechts de Motorkade in. Volg deze weg de bocht mee naar
links. Je bent nu op het Gedempt Hamerkanaal. Tegenover nummer 96 vind je de hoofdingang van
het terrein (aan je rechterhand). Je loopt nu recht tegen de Kromhouthal aan.

