Routebeschrijving

Met de auto:
Vanuit Amsterdam Centrum:
- S105: Volg de Jan van Galenstraat (S105) en sla rechtsaf op de Hoofdweg. Neem vervolgens
de eerste afslag links en sla de Erasmuchtgracht in. Aan uw linkerhand bevindt zich
parkeerruimte.
- S104: Volg de Haarlemmerweg (S104) tot aan de Bos en Lommerweg. Sla de Bos en
Lommerweg en vervolg uw weg tot aan de Hoofdweg (kruispunt Bos en Lommerplein). Op dit
kruispunt sla je linksaf de Hoofdweg in. Vervolgens neem je de tweede afslag rechts naar de
Erasmusgracht. (Let op: de eerste afslag is de andere kant van de Erasmusgracht in. De tweede
afslag van deze kant gezien is de juiste). Aan je linkerhand bevindt zich parkeerruimte.
Amsterdam Noord/A10: Volg de A10 naar het Bos en Lommerplein/s104 in Amsterdam-West.
Neem de afrit s104 vanaf de A10. Sla linksaf het Bos en Lommerplein op. Op het kruispunt (Bos
en Lommerplein) sla je rechtsaf de Hoofdweg op. Vervolgens neem je de eerste afslag rechts
naar de Erasmusgracht. Aan je linkerhand bevindt zich parkeerruimte. Klik hier voor actuele
parkeertarieven.
Vervolgens ligt het Bos- en Lommerplantsoen aan je rechterhand. Aan de linkerkant van het
plantsoen bevinden zich een aantal gebouwen. Loop door tot na Café-Restaurant Wilde Westen.
Het kantoor van Talentlinker is gelegen op huisnummer 3H, te herkennen aan de groen-blauwe
gevel. Je kunt aanbellen bij nummer 3.
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Met het openbaar vervoer:
Vanaf station Amsterdam Sloterdijk:
Neem bus 15 (richting Station Zuid) en stap uit bij halte ‘Erasmusgracht’. Aan je rechterhand kun
je direct doorsteken naar het Bos en Lommerplantsoen. Steek het plantsoen over. Het kantoor
van Talentlinker is gelegen op huisnummer 3H, te herkennen aan de groen-blauwe gevel en
rechts gelegen ten opzichte van Café-Restaurant Wilde Westen. Je kunt aanbellen bij nummer 3.
Vanaf station Amsterdam Centraal:
Neem bus 21 (richting Geuzenveld) en stap uit bij halte ‘Bos en Lommerplein’. De halte is
gelegen op een kruispunt (Bos en Lommerplein). Na uitstappen steek je over in zuidelijke richting
en loop je zo het Bos en Lommerplantsoen op. Neem de trap direct aan de rechterzijde van het
plantsoen. Het kantoor van Talentlinker ligt daarna aan je rechterhand op nummer 3H en is te
herkennen aan de groen-blauwe gevel. Je kunt aanbellen bij nummer 3.

Kom je er niet uit? Bel 06-1124689 (Maaike) of 06-11805592 (Gwen) en we helpen je
persoonlijk verder.
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