Ellen Marijnen
Praktijk voor hypnotherapie
en coaching

Routebeschrijving Zoutkeetsgracht 127, 1013 LC Amsterdam
Tel: 020-4286846

Bereikbaarheid met OV:
Tram: tramlijn 3. Uitstappen Haarlemmerplein. Looproute vanaf de tram – en bushalte Haarlemmerplein: ga
onder het treinviaduct door bij de Planciusstraat, neem direct de eerste straat rechts, de Sloterdijkstraat, ga de
ophaalbrug over naar het Prinseneiland en dan direct naar links, even de bocht om en dan weer links een kleine
ophaalbrug over. Loop dan rechtdoor de Vierwindendwarsstraat in, vervolgens naar rechts de Vierwindenstraat
in en aan het eind linksaf de Taandwarsstraat in. Dan de hoek om naar links en dan is het bij de eerste portiek.
Bus: vanaf het station Amsterdam Centraal kunt u bus 48 nemen richting Houthavens (twee haltes). Uitstappen
halte Barentszplein. Looproute vanaf de bushalte Barentszplein: steek de weg over en ga dan rechtdoor langs
het Barentszplein en dan eerste straat links de Bokkinghangen, ga daar over de ophaalbrug en dan meteen naar
rechts. Aan het eind niet links de Taandwarsstraat in maar nog even langs het water blijven lopen en dan is het
bij de eerste portiek.
Ook de bussen 18 en 22 vertrekken vanaf Amsterdam Centraal. Uitstappen Haarlemmerplein. Zie voor de
looproute bij Tram hierboven.
Vanaf het NDSM terrein in Amsterdam Noord gaat een veerpont naar de Pontsteiger (let op: neem niet de
veerpont naar Amsterdam Centraal); het is dan ongeveer 10 minuten lopen naar de praktijk. Looproute: loop
de Pontsteiger af en dan links over de brug en vervolgens rechts de Houtmankade op. Neem dan de eerste
straat links, de Roggeveenstraat. Loop deze helemaal uit en aan het eind rechtsaf. Je komt dan bij de
Barentszstraat. Ga hier links en dan de eerste straat rechts, de Bokkinghangen. Ga daar over de ophaalbrug en
dan meteen naar rechts. Aan het eind niet links de Taandwarsstraat in maar nog even langs het water blijven
lopen en dan is het bij de eerste portiek.

Bereikbaarheid met de auto:
De praktijk ligt op het Realeneiland. Dit is met de auto bereikbaar vanaf de van Diemenstraat en de
Westerdoksdijk via het Barentszplein en verder ook via de Grote Bickersstraat.
Er is in het algemeen overdag voldoende (betaalde) parkeermogelijkheid in de buurt.

Toegankelijkheid:
De praktijk is gevestigd op de tweede etage. Er is geen lift aanwezig.
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