ROUTEBESCHRIJVING MOUNTAIN NETWORK AMSTERDAM (English version below)
Let op: de meeste navigatie systemen en Google Maps herkennen ons adres (nog) niet of
sturen u naar de verkeerde plek!

ALS U KOMT AFLEVEREN
Indien u gebruik maakt van een navigatie systeem adviseren wij om te navigeren naar de kruising van de
Willem Augustinstraat en de Gerrie Knetemannlaan. Op de hoek aan het water vindt u de ingang van
Mountain Network Amsterdam.

ALS U WILT PARKEREN
Indien u gebuik maakt van een navigatie systeem adviseren wij om te navigeren naar de kruising van de
Jacob van Arteveldestraat en de Erasmusgracht (Arteveldestraat 2). Parkeer hier en gebruik de witte brug
om het water over te steken. Tijdens het oversteken ziet u links aan de overkant onze naam op het pand.

PARKEERINFORMATIE
Zoals hierboven vermeld kunt u het beste parkeren in de Kolenkit buurt (Arteveldstraat 2 voor navigatie).
U betaald hier € 1,40 per uur op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 19:00 uur.
Het is mogelijk om in de straten naast de klimhal te parkeren, maar parkeerplekken zijn schaars, het
tarief is € 1,- per uur hoger en er moet betaald worden tot 24:00 uur. De parkeergarage in de wijk Laan
van Spartaan is ook af te raden, omdat parkeren hier ook € 1,- per uur duurder is en het verder lopen is,
omdat de ingang van de garage ook de enige uitgang is.
Mountain Network Amsterdam
Erasmusgracht 297
1061MD Amsterdam
Tel. 088 – 123 68 35

PER AUTO
Vanaf A-10 ring West
Vanaf de afslag “Geuzenveld/de Baarsjes” (afslag S105): Ga richting “Geuzeveld/Slotermeer”. Eerste
afslag rechts (bij de stoplichten). Weer rechts voor het voetbalveld. Zie verder ‘parkeer informatie’
Vanuit Centrum
Vanaf de kruising van de Jan van Galenstraat en de Hoofdweg: Richting de ring West A10 rijden en de
A10 oversteken, dan de eerste straat rechts, weer de eerste mogelijkheid rechts (bij het voetbalveld). Zie
verder ‘parkeer informatie’
PER FIETS
Bij de kruising van de Hoofdweg met de Jan van Galenstraat fietst u richting de ring A10 (volg dus de Jan
van Galenstraat richting stadsdeel Geuzenveld), neem de eerste of de tweede straat rechts (Robert
Scottstraat). Rij helemaal rechtdoor tot aan het water (Erasmusgracht) en ga daar links. Onder de ring
A10 door en meteen aan uw linkerhand vindt u de ingang.
PER OPENBAAR VERVOER
Metro
Vanaf de halte Jan van Galenstraat is het 3 minuten lopen richting het centrum, over de Jan van
Galenstraat. U ziet meteen al aan uw linkerhand een nieuwe wijk. Helemaal links achterin deze wijk zit
Mountain Network (in de hoek Erasmusgracht / A10)
Bus
Lijn 15: Muiderpoortstation – Sloterdijk, uitstappen halte Jan van Galenstraat en Hoofdweg. Vervolg
uitleg, zie: 'Per fiets'
Lijn 18: Centraal Station – Slotervaart, uitstappen halte Mercatorplein. Loop over de Hoofdweg door naar
de kruising Jan van Galenstraat – Hoofdweg. Vervolg uitleg, zie: 'Per fiets'.
Tram
Lijn 7: Slotermeer – Flevopark, uitstappen halte Jan van Galenstraat en Hoofdweg. Vervolg uitleg, zie:
'Per Fiets'.
Lijn 13: CS –Geuzenveld, uitstappen halte Mercatorplein. Loop over de Hoofdweg door naar de kruising
Jan van Galenstraat – Hoofdweg. Vervolg uitleg, zie: 'Per fiets'.
Zie verder: www.gvb.nl

DIRECTIONS MOUNTAIN NETWORK AMSTERDAM
Note: most navigation systems and Google Maps do not recognise our address (yet) or send
you to the wrong place!

FOR DELIVERY
If you use a navigation system we advice you to navigate to the intersection of Willem Augustinstraat and
the Gerrie Knetemannlaan. Next to the water you will find the entrance of Mountain Network Amsterdam.

FOR PARKING
When using a navigation system we advice you to navigate to the intersection of the Jacob van
Arteveldestraat en de Erasmusgracht.
Park here and cross the water using the white bridge. Look left across the water and you'll see our name
on the building.

PARKING INFORMATION

As mentioned above it's best to park in the Kolenkit neighbourhood (Arteveldstraat 2 for navigation). The
parking fee here is € 1,40 an hour and you'll only have to pay between 09:00 and 19:00 on monday to
saturday.
It's possible to park on the other side of the water, but parking spaces are limited, it's €1,- an hour more
expensive and you'll have to pay until 24:00 hour. Don't consider parking in the parking garage because
it's € 1,- more expensive and you'll have to walk far, because the only exit is the entry to the garage.
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Erasmusgracht 297
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BY CAR
From A-10 West Ring
Take the exit 'Geuzenveld / de Baarsjes’ (exit S105): Drive towards "Geuzeveld / Slotermeer". First right
(at the traffic lights) and again right in front of the football fields. See ‘parking information’.
From Amsterdam Center
From the crossing of the Jan van Galenstraat and the Hoofdweg: cross the A10, then first right (at the
traffic lights) and again right in front of the football fields. See ‘parking information’.

BY BICYCLE
At the intersection of the Hoofdweg with the Jan van Galenstraat you cycle towards the ring A10 (so
follow the Jan van Galenstraat direction Geuzenveld), take the first or the second right (Robert
Scottstraat). Drive straight ahead until the water (Erasmusgracht) and turn left. Cross the A10
underneath and immediately at your left hand you will find the entrance of Mountain Network
Amsterdam.

BY PUBLIC TRANSPORT
Subway
From the stop ‘Jan van Galenstraat’ it is a 3 minutes walk to Mountain Network Amsterdam. When you
exit the subway you can see a new residential area at your lefthand. Far left at the end you will find
Mountain Network Amsterdam (‘corner’ Erasmusgracht / A10).
Bus
Line 15: Muiderpoortstation - Sloterdijk, stop ‘Jan van Galenstraat and Hoofdweg’. Further description
see: "By bike".
Line 18: Central Station - Slotervaart, stop ‘Mercatorplein’. Walk along the Hoofdweg through the
intersection of Jan van Galenstraat - Hoofdweg. Further description see: "By bike"
Tram
Line 7: Slotermeer - Flevopark, stop ‘Jan van Galenstraat and Hoofdweg’. Further description see: "By
bike"
Line 13: CS - Geuzenveld, stop ‘Mercatorplein’. Walk along the Hoofdweg through the intersection of Jan
van Galenstraat - Hoofdweg. Further description see: "By bike"
See also: www.gvb.nl

