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Routebeschrijving naar de Muiderpoort 
 

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

Stichting Opleiding Belastingadviseurs 
  Sarphatistraat 500 

1018 AV Amsterdam 

 

tel. NOB 020 – 5141880 / SOB 020 – 5141870 

 
Per auto 
route-informatie voor navigatiesystemen 

Toets als adres ‘Alexanderplein 1’ in. U komt dan uit op de parkeerplaats bij de Muiderpoort. 

 

uit de richting Zaandam, Monnickendam 

Rij via de A10 of de N247 naar afslag S116 Noord/Centrum. Over de Nieuwe 

Leeuwarderweg naar de IJ-tunnel (ca. 3 km). Na de tunnel links aanhouden, onder het viaduct 

door en bij eerste stoplicht linksaf. Over de brug met de weg mee naar rechts, bij stoplicht 

linksaf (Plantage Middenlaan). Doorrijden tot Alexanderplein (ca. 1 km) en daar linksaf 

Sarphatistraat in. De Muiderpoort ligt op de hoek. Direct na de Muiderpoort bij café De 

Groene Olifant rechtsaf (let op de fietsers!) naar de parkeerplaats.  

 

uit andere richtingen 

Neem op de rondweg A10 (oostzijde) afslag S113 Watergraafsmeer. Dan Centrum 

aanhouden. U rijdt over de Middenweg en Linnaeusstraat richting stad (ruim 3 km). Bij het 

Tropenmuseum (aan uw linkerhand) is een rotonde. Neem die half en vervolg de weg 

rechtdoor (Mauritskade) bij het 2e stoplicht naar rechts. Over de brug, t-splitsing rechtsaf 

slaan (Sarphatistraat in), rechtdoor rijden voorbij het stoplicht de Muiderpoort is aan uw 

rechterhand. Daar rechtsaf slaan bij café De Groene Olifant (let op de fietsers!) naar de 

parkeerplaats.  

 

Parkeren 

Binnen het centrum van Amsterdam geldt betaald parkeren (€ 6,00 per uur of € 36,00 voor 

een dagkaart tot 19.00 uur, vanaf 19.00 uur per uur betalen of neem een avondkaart tot 24.00 

uur). Betalen bij de automaat na invoeren kenteken van de auto kan met creditcard en PIN of 

met uw mobiele telefoon.  

 

Per openbaar vervoer 

vanaf het Centraal Station 

Tram 14 nemen en uitstappen bij halte Alexanderplein naast de Muiderpoort.  

Met de metro naar Weesperplein daar stap je op de tram lijn 19 richting Diemen uitstappen 

op Alexanderplein of met lijn 7 richting Muiderpoort Station uitstappen Sarphatistraat hoek 

Alexanderplein. 

 

Vanaf Station Muiderpoort 

Loop in westelijke richting de Wijtenbachstraat. Blijf deze volgen. Op het kruispunt 

Lineausstraat/Wijttenbachstraat neemt u tram 19 richting Station Sloterdijk. Uitstappen bij 

halte Alexanderplein naast de Muiderpoort. 
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Te voet 

vanaf Muiderpoortstation (bus/metro) – 1,7 km 

Loop in westelijke richting op de Insulindeweg naar de Celebesstraat. U blijft de weg volgen. 

Na het Station Amsterdam Muiderpoort gaat de weg over in de Wijttenbachstraat. Blijf deze 

volgen. Ga na ongeveer 400 meter rechtsaf de Linnaeusstraat in. Bij het verkeersplein gaat u 

linksaf de Mauritskade op. Op de Mauritskade gaat u rechtsaf de Plantage Middenlaan in. 

Over de brug ligt de Muiderpoort direct aan uw rechterhand. 

 

Vanaf Muiderpoortstation (trein) – 1,6 km 

Loop in westelijke richting op het Oosterspoorplein. Ga de 2e straat rechtsaf de Dapperstraat 

in. Op de Dapperstraat gaat u linksaf de eerste van Swindenstraat in. Blijf deze volgen. Ga na 

ongeveer 400 meter rechtsaf de Linnaeusstraat in. Bij het verkeersplein gaat u linksaf de 

Mauritskade op. Op de Mauritskade gaat u rechtsaf de Plantage Middenlaan in. Over de brug 

ligt de Muiderpoort direct aan uw rechterhand. 

 

 

Let op: de Muiderpoort wordt nogal eens verward met het Station Muiderpoort.  

De ingang van het kantoor is onder de poort.  

 

 

NB: De Muiderpoort is door zijn bouw moeilijk toegankelijk voor mensen die slecht ter been 

zijn. Is dat op u van toepassing en wilt u ons bezoeken? Neemt u dan vooraf contact op met 

het secretariaat, zodat we passende maatregelen kunnen nemen. 

 


