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Plattegrond omgeving haven Amsterdam Sumatrakade 

  
Parkeerplaats 

Bushalte  

Amsterdam Cenraal Station 

Tramhalte  

Ligplaats schepen  

Navigatieadres:  

Java eiland Amsterdam 

Sumatrakade 1435 

1019 Amsterdam 

Maak gelijk een routebeschrijving op maat via google maps.  
 
Neem voor vertrek contact op met de schipper voor de exacte ligplaats en navigatieadres van het schip tijdens uw zeiltocht. Het 
telefoonnummer van de schipper kunt u vinden in de ServiceMail met uw laatste informatie. 
 
Vanuit Richting Utrecht A2 

U rijdt vanuit Utrecht op de A2, neem afslag op de A10 richting Zaanstad. Neem de afslag s114-zeeburg richting 
IJburglaan. Sla vervolgens linksaf bij IJburglaan, weg vervolgen naar Piet Heintunnel/s114. Sla Rechts af bij Piet 
Heinkade/s100. Sla vervolgens rechtsaf bij Vemenplein, weg vervolgen naar Javabrug. Sla rechts af bij Sumatrakade.   
 
Vanuit Richting Lelystad A6  

U rijdt vanuit Lelystad op de A6, neem de afslag op A1/E231 richting Muiden/Amsterdam, Neem de afslag op A10/E35 
richting Zaanstad/Purmerend Neem de afslag s114-zeeburg richting IJburglaan. Sla vervolgens linksaf bij IJburglaan, weg 
vervolgen naar Piet Heintunnel s114. Sla Rechts af bij Piet Heinkade/s100. Sla vervolgens Rechtsaf bij Vemenplein, weg 
vervolgen naar Javabrug. Sla rechts af bij Sumatrakade.  
 
 
 
 

http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&q=&vps=1&jsv=210b&sll=52.469397,5.509644&sspn=4.651963,5.614014&ie=UTF8&geocode=FX44HwMdeFNLAA&split=0
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Amsterdam+Sumatrakade+1&sll=37.0625,-95.677068&sspn=48.822589,113.818359&ie=UTF8&hq=&hnear=Sumatrakade+1,+1019+Amsterdam,+Noord-Holland,+Nederland&ll=52.377119,4.935522&spn=0.018522,0.055575&z=15
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Vanuit Richting Purmerend A7 

U rijdt vanuit de richting Purmerend op de A7, neem de afslag op de A8 richting Amsterdam. Neem de afslag naar A10, 
neem de afslag Noord-s116 richting Volendam/N247. Sla Rechtsaf bij S116( Borden naar Nieuwedam/s116). Neem de 
afslag s116, flauwe bocht naar links bij s116. Sla linksaf  bij Prins Hendrikkade/s116, weg vervolgen naar Vemenplein. 
Weg vervolgen naar Javabrug, Sla rechts af bij Sumatrakade. 
 
Parkeren P+R Zeeburg 

Parkeren in Amsterdam is vrij prijzig. Het is dan ook aan te raden om gebruik te maken van de P+R Zeeburg. Bij de 
parkeerkosten is ook een tramkaartje voor maximaal 5 personen per auto inbegrepen. Vanaf P+R Zeeburg pakt u de tram 
richting Centraal Station, halte Kattenburgerstraat. Vanaf hier loopt u over de Jan Schaeferbrug richting de Sumatrakade.  
 
Extra parkeergelegenheid in de Oosterdok parkeergarage 

Oosterdoksstraat 150 
1011 DK Amsterdam 
 
Eerste 5 uur betaalt u €1,50 per 20 minuten 
5 – 24 uur parkeren betaalt u een vast bedrag van €12,- 
Meer informatie vindt u op: https://www.parkingcentrumoosterdok.nl/ 
 
Ook is het uiteraard mogelijk om op straat te parkeren. Dit is vaak makkelijker en op zondagen (buiten het centrumgebied) 
geheel gratis. Wilt u liever dichterbij parkeren, dan kunt u gebruik maken van de parkeergarage bij het Muziekgebouw aan 
het IJ. 
 
Openbaar Vervoer 

Reist u met het openbaar vervoer? Vanaf het Centraal Station in Amsterdam neemt u gemakkelijk tramlijn 26 richting 
Zeeburg, naar de halte Kattenburgerstraat. Vanaf hier loopt u over de Jan Schaeferbrug richting de Sumatrakade.  Vanaf 
Centraal Station kunt u tevens buslijn 42 richting KNSM Eiland nemen naar de halte Majanggracht.  
 
 
 
 
 
 

https://www.parkingcentrumoosterdok.nl/

