Met de auto:
Komend vanaf het zuiden ( A4, A2 ), Ringweg A10 West:


Neem afslag S102 (Sloterdijk / Westpoort),
onderaan de afslag linksaf (Basisweg), onder de A10 door.



Ga na circa 200 meter bij het volgende kruispunt (met stoplichten) linksaf de
La Guardiaweg in.
Neem de eerste straat links, dit is de Gatwickstraat, Huygen bevindt zich in het
laatste gebouw, links aan het einde van de straat.



U kunt betaald parkeren in de Gatwickstraat of La Guardiaweg en bij het P+R terrein van het
station Amsterdam Sloterdijk (Piarcoplein). Vanaf het Piarcoplein is het 5 minuten lopen naar
Huygen (zie routebeschrijving met openbaar vervoer).



Via de trap bij de slagboom bereikt u de bezoekers ingang.

Komend vanaf het noorden ( A8 - Zaandam ), Ringwest A10 West:


Neem de afslag S102 (Sloterdijk / Westpoort), onderaan de afslag rechtsaf (Basisweg).



Sla direct bij de volgende kruising (met stoplichten) linksaf de La Guardiaweg in.



Neem de eerste straat links, dit is de Gatwickstraat, Huygen bevindt zich in het laatste
gebouw, links aan het einde van de straat.



U kunt betaald parkeren in de Gatwickstraat of La Guardiaweg en bij het P+R terrein van het
station Amsterdam Sloterdijk (Piarcoplein). Vanaf het Piarcoplein is het 5 minuten lopen naar
Huygen (zie routebeschrijving met openbaar vervoer)



Via de trap bij de slagboom bereikt u de bezoekers ingang.

Met het openbaar vervoer:
Huygen is gevestigd op 5 minuten loopafstand van het trein-/metrostation Amsterdam Sloterdijk.
Lopend vanaf Amsterdam Sloterdijk naar Huygen:


Neem de zijuitgang richting de grote parkeerplaats, Piarcoplein.



Ga als u de trap afkomt linksaf en loop parallel aan het spoor in de richting van
de snelweg A10.



Neem de eerste straat links, La Guardiaweg (bij een KPN kantoor).



Neem vervolgens de eerste straat rechts, dit is de Gatwickstraat.



Aan het einde van de straat bevindt zich het kantoor van Huygen. U bereikt de ingang
via de trap aan uw linkerhand.

