
De bereikbaarheid van Meet Berlage

Het adres 
Je vindt ons in de Beurs van Berlage in Amster-

dam, ingang Meet Berlage, Oudebrugsteeg 9. 

De straatnaam is verwarrend, want de ingang 

ligt niet in een steeg. Het gaat om de Noordzijde 

van de Beurs, aan het water, pal tegenover het 

Centraal Station. Nummer 9 is komend vanaf 

het Damrak de laatste entree van de Beurs aan 

je rechterhand. Als je Google Maps wilt gebrui-

ken, klik dan hier.

Je kunt je melden bij de receptie van Meet Ber-

lage. Vanuit de hal bij nummer 9 vind je deze in 

de ‘Noteerzaal’.

Met het OV

De Beurs van Berlage is uitstekend bereikbaar 

met het openbaar vervoer. Bij aankomst per 

trein op Amsterdam CS ligt de Beurs van Ber-

lage op 300 meter, zo’n vijf minuten lopen. Je 

ziet de Beurs van Berlage aan het Damrak reeds 

voor je liggen wanneer je het Centraal Station 

verlaat via het Stationsplein en van daar richting 

de Dam loopt. De Beurs van Berlage is een mar-

kant gebouw van oranje baksteen met meerdere 

torens. 

Vanuit de stad is de Beurs van Berlage zeer goed 

bereikbaar met tramlijnen 4 en 14. Stap uit op 

halte Dam/Bijenkorf. Kom je met de lijnen 2, 

11, 12, 13, of 17, stap dan uit bij de halte Dam en 

loop via de Dam en het Damrak in 5 minuten 

naar de juiste ingang van de Beurs (zie ‘Het 

adres’).

Met de auto: P+R 

Kom je met de auto dan raden we je aan om 

langs de Ring te parkeren bij een P+R-punt. Bij 

Parkeren + Reizen parkeer je je auto voordelig 

en snel aan de rand van de stad en reis je met 

trein, tram of metro naar het centrum. Klik hier 

voor meer informatie.

Vanuit de richting Almere, Amersfoort is P+R 

Zeeburg het handigst. Neem vanaf de A1, de 

A10 richting Zaanstad en vervolgens afslag S114 

richting Centrum. De P+R ligt direct links naast 

de ingang van de Piet Heintunnel. Adres: Zui-

derzeeweg 46A en 8.

Vanuit de richtingen Den Haag, Haarlem, Alk-

maar is P+R Sloterdijk de beste oplossing. Neem 

vanaf de A8 of de A4 de A10 West, dan afslag 

S102 richting Sloterdijk en vervolgens op de 

Basisweg de 2e rechts (Radarweg) en de 1e links 

(Hanedastraat). Adres: Piarcoplein 1.

https://goo.gl/maps/oqDq668g46m
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/


Vanuit de richting Utrecht is P+R Arena aan 

te raden. Vanaf de A9/A2 neem je de afslag 

Ouderkerk. Volg op de borden P1 en vervolgens 

P+R. Ingang is rechts. De P+R ligt onder stadion 

Amsterdam Arena. Adres: Burgemeester Stra-

manweg 130.

Check altijd openingstijden, beschikbaarheid en 

actuele tarieven!

Met de auto: zelf de stad in

Wil je toch rechtstreeks met de auto naar ons 

toe komen, dan ben je aangewezen op een par-

keergarage in de buurt. Rondom de Beurs van 

Berlage is namelijk geen parkeergelegenheid 

op straat. In volgorde van nabijheid zijn dit de 

parkeergarages in de buurt:

•  Q-park De Bijenkorf, Beursplein 15. Deze is 

het dichtste bij de Beurs van Berlage, maar ook 

het lastigst aan te rijden (je moet dwars door 

het centrum via Rokin en Dam). In 3 minuten 

loop je door de Beursstraat of via het Damrak 

naar de juiste ingang van de Beurs (zie ‘Het 

adres’).

•  Q-park Nieuwezijds Kolk, Nieuwezijds Kolk 

18. Aanrijden via Prins Hendrikkade, Marte-

laarsgracht en Nieuwezijds Voorburgwal. Loop 

in 4 minuten naar de Beurs via Nieuwezijds 

Kolk, Kolksteeg en Oudebrugsteeg.

•  P1 Centraal Station, Prins Hendrikkade 20a. 

Deze garage ligt pal voor het Centraal Station. 

Voor looproute zie ‘Het adres’.

•  Parking Centrum Oosterdok, Oosterdoks-

straat 150. Snel aan te rijden uit westelijke rich-

ting via S102/S100 en vanuit oostelijke richting 

via S114/S100. Loop in 7 minuten naar de Beurs 

via de voetgangersbrug richting het Centraal 

Station, dan direct links naar de Prins Hendrik-

kade, langs de opvallende Sint Nicolaaskerk en 

vervolgens binnendoor via de Sint-Olofspoort, 

de Warmoestraat en de Oudebrugsteeg (de 

juiste ingang van de Beurs ligt dan aan de korte 

zijde van de Beurs, direct links op nummer 9).

Check altijd openingstijden, beschikbaarheid en 

actuele tarieven!


