
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Amsterdam 
 
Bezoekadres 
Vijzelgracht 21-25  
1017 HN Amsterdam 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per openbaar vervoer  
 

 Het Juridisch Loket Amsterdam is bereikbaar met de metro 52 (Noord Zuid Lijn) of tramlijn 24. 

 U stapt uit bij de halte Vijzelgracht.  

 Het Juridisch Loket zit (vanaf het Weteringcircuit gezien) aan uw rechterhand. 
 
Route per auto  
 
Vanuit Haarlem 

 U komt uit Haarlem en start op de A200 richting Amsterdam.  

 Sla linksaf bij het knooppunt Rottepolderplein en neem de A9.  

 Bij het knooppunt Badhoevedorp gaat u rechtdoor en vervolgens neemt u de A4.  

 Bij het knooppunt De nieuwe meer gaat u weer rechtdoor en neemt u vervolgens de A10. 

 Bij afslag S106 slaat u rechtsaf.  

 Bij de Cornelis Lelylaan slaat u weer rechts af.  

 Ga rechtdoor het op het Surinameplein en ga de Surinamestraat in.  

 Sla linksaf de Overtoom op.  

 Na 2 km slaat u rechtsaf de Stadhouderskade op.  

 Na 1,5 km gaat u linksaf de Weteringlaan op.  

 Vervolgens het Weteringcircuit en dan de tweede afslag rechtsaf de Vijzelgracht op. 
 
Vanuit Utrecht 

 U start vanuit Utrecht op de A2 richting Amsterdam.  

 Ga rechtdoor het knooppunt Holendrecht op. 

 Vervolgens gaat u rechtdoor de A2 op.  

 Ga rechtdoor het knooppunt Amstel op en rij 1 km.  

 Vervolgens gaat u de Nieuwe Utrechtseweg op. 400 meter na de Utrechtsebrug gaat u rechtsaf de President 
Kennedylaan op.  

 Na 500 meter gaat u linksaf de Amsteldijk op.  

 Sla na 2 km linksaf de Stadhouderskade op.  

 Na 300 m slaat u rechtsaf de Westeinde op en linksaf op de Weteringschans.  

 Ga vervolgens bij het Weteringcircuit rechtsaf de Vijzelgracht op. 
 
 
 
 
 
 

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

 
 
 
Vanuit Zaandam 

 U start op de A8 en rijdt rechtdoor op het knooppunt Coenplein. 

 U volgt de A10 en slaat na 5 km afslag S104 op. 

 Na 200 m slaat u linksaf de Bos en Lommerweg op.  

 Na 200 meter slaat u rechtsaf de Hoofdweg op.  

 Na 600 m slaat u linksaf de Jan van Galenstraat op.  

 Na 2 km gaat u met de flauwe bocht rechtsaf de 2e Hugo de Grootstraat op.  

 Na 200 m slaat u rechtsaf de Nassaukade op.  

 Ga rechtdoor op de Stadhouderskade. 

 Na 1,5 km gaat u linksaf de Weteringlaan op.  

 Vervolgens het Weteringcircuit en dan de tweede afslag rechtsaf de Vijzelgracht op. 
 
Parkeren 
U kunt uw auto parkeren op één van de grachten, maar houdt er rekening mee dat er slechts beperkte 
mogelijkheden zijn. U kunt ook gebruik maken van de parkeergarage op het Heinekenplein. U volgt dan de P-
bordjes ter hoogte van Stadhouderskade/Weteringcircuit. Vervolgens loopt u via het Weteringcircuit de 
Vijzelgracht op.  
Voor een update van de omleidingen in Amsterdam kunt u terecht op: http://www.amsterdam.nl/parkeren-
verkeer/wegwerkzaamheden/  
 
 

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/wegwerkzaamheden/
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