ROUTEBESCHRIJVING - DIRECTRESEARCH
Herengracht 454 – 1017 CA Amsterdam
Openbaar vervoer
DirectResearch zit in hartje centrum, gelegen tussen Leidsestraat / Spiegelstraat en is makkelijk te
bereiken met de fiets en het openbaar vervoer. Vanaf station Amsterdam CS: tram 2 en 12 (tramlijn
11 rijdt tussen 12.00 – 20.00 uur), uitstappen halte Koningsplein. Vanaf station Amsterdam Zuid:
tram 5, uitstappen halte Leidseplein en met metro 52 (met overstap op tramlijnen 7,1 en 19)
uitstappen halte Leidseplein. Vanaf het Leidseplein is het nog 5 à 10 minuten lopen naar de
Herengracht.
Parkeren in garage of op de gracht
DirectResearch is goed bereikbaar met het OV, maar mocht u met de auto komen, dan kunt u het
beste parkeren in parkeergarage Prins & Keizer (Prinsengracht 927, hoek Vijzelstraat).
Afhankelijk van het tijdstip is het mogelijk om doordeweeks uw auto te parkeren op de gracht, dit
kost € 5,- per uur. DirectResearch heeft parkeerkaarten voor deze garage.
Bereikbaarheid auto
Vanuit Haarlem, Den Haag, Amersfoort, Utrecht Via de Ring Zuid (A10). Bij afrit
Duivendrecht/S112/Centrum links aanhouden en richting S112/Centrum volgen. Bij het verkeersplein
(Prins Bernhardplein) rechtsaf, richting S112/Centrum, de Wibautstraat in. Aan het eind van de
Wibautstraat (Rhijnspoorplein) bij de verkeerslichten linksaf de Mauritskade op (S100). Direct na de
brug komt u op de Stadhouderskade (S100). Op de Stadhouderskade de 3e weg rechts, richting
Centrum volgen. Het verkeersplein (Weteringcircuit) half rond rijden, en rechtdoor de Vijzelgracht
oprijden, die overgaat in de Vijzelstraat. Over de brug, waar u linksaf Prinsenstraat. Ons kantoor
bevindt zich 600 meter van de parkeergarage.
Vanuit Zaanstad, Alkmaar, Purmerend, Volendam Vanaf de Ring A10, afslag S116. Ga via de IJ-tunnel
en volg richting Centrum. Op het verkeersplein (Mr. Visserplein) richting S112/Ring A10
(Oost)/Andere richtingen volgen (Weesperstraat). Na de Sarphatistraat (u kruist de trambaan)
rechtsaf de Mauritskade op (S100). Direct na de brug komt u op de Stadhouderskade (S100). Op de
Stadhouderskade de 3e weg rechts, richting Centrum volgen. Het verkeersplein (Weteringcircuit) half
rond rijden, en rechtdoor de Vijzelgracht oprijden, die overgaat in de Vijzelstraat. Over de brug, waar
u linksaf Prinsenstraat. Ons kantoor bevindt zich 600 meter van de parkeergarage.

Kaart:
https://www.google.com/maps/place/Direct+Research+B.V./@52.3657469,4.8873536,17z/data=!3m
1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c609c7c6b24d3d:0x1470198f63e7cf08!8m2!3d52.3657469!4d4.8895423?hl=
nl

