Routebeschrijving

Afhankelijk van het land waar u vandaan komt en hoe u reist zult u in Amsterdam arriveren op Centraal Station of Schiphol.
U kunt vanaf daar op de volgende manier bij LearningTrain komen.

1. Met de trein vanaf Centraal Station
1.1 Doorgaan met de trein
Stap op Centraal Station over op elke trein die stopt op Station Lelylaan. Let goed op: niet alle treinen stoppen hier.
Loop de trap af. U komt in de stationshal uit. Links is de uitgang met 'AH To Go', rechts de 'gewone' uitgang.
Eenmaal buiten loopt u langs de busparkeerstrook langs het kanaal.
Aan het eind ervan is een brug: steek over. U staat met uw gezicht voor 'Stadsdeelgebouw Slotervaart'.
Lees op pagina 2 hoe u vanaf dit punt loopt.

1.2 Doorgaan met de tram
Neem lijn 1 of 17: beide stoppen voor het Centraal Station.
Stap uit op 'Station Lelylaan'.
Loop richting de voorkant van de tram en steek naar links over.
U bent in 2 minuten langs het water en steekt de brug over voor het Stadsdeelkantoor.
Lees op pagina 2 hoe u vanaf dit punt loopt.

1.3 Doorgaan met de metro
Neem metro 52 die op 'Station Sloterdijk' stopt.
Stap op 'Station Sloterdijk over op metro 50 en stap uit op Station Lelylaan.
Ga de trap af richting uitgang 'Fashion Centre'.
U komt in de stationshal uit. De uitgang is schuin rechts in het verlengde van de trap.
Eenmaal buiten loopt u langs de busparkeerstrook rechts langs het kanaal.
Aan het eind ervan is een brug: steek over.
U staat met uw gezicht voor 'Stadsdeelgebouw Slotervaart'.
Lees op pagina 2 hoe u vanaf dit punt loopt.

2. Met trein en vliegtuig: vanaf Schiphol
Stap op Schiphol over op elke trein die stopt op Station Lelylaan. Let goed op: niet alle treinen stoppen hier.
Ga erna de trap af en neem de uitgang 'Fashion Centre'.
Lees op pagina 2 hoe u vanaf dit punt loopt.

3. Met de auto
Vind de routebeschrijving op pagina 3.
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Routekaart en plattegrond
op pagina 3

Komt u vanuit het buitenland?

Routebeschrijving

1. Langs het Stadsdeelkantoor

Routekaart en plattegrond
op pagina 3

Hoe loopt u vanaf het stadsdeelkantoor
2. De hoek naar rechts

6
Sta met uw gezicht richting stadsdeelkantoor.
Rechts is de hoek naar de Jacques Veltmanstraat.

3. Gebouw B

Ga de hoek om.
Loop langs het gebouw van het stadsdeelkantoor.

4. Aanmelden

Tussen gebouw A en B is een weggetje naar water.
Neem de trap ernaast in gebouw B.

Een paar treden leiden naar de toegangspoort.
Met een rolstoel: neem het pad links van de trap: dit gaat
slalommend licht omhoog zodat u naar de poort kunt.
Rechts van de poort is een metalen paneel om toegang
tot het afgeschermde complex te krijgen.
Voer de code '107' in en druk op de 'Bel' rechtsonder.
De poort gaat open en u kunt het complex in.
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Loopinstructies en routekaart
Plattegrond vanaf lijn 1 en 17
Lijnen 1 en 17
Station > Route > Stadsdeelkantoor > LearningTrain

Routekaart vanaf S106
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