Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), bezoekadres: Piet Heinkade 5, Amsterdam
ROUTEBESCHRIJVING
De NAPK is gevestigd op de 5e verdieping (niveau 5) van het Muziekgebouw aan ’t IJ/Bimhuis dat ligt
op ruim 10 minuten lopen vanaf Centraal Station, 5 minuten met de auto vanaf ringweg A10 oost en
3 minuten met de tram (lijn 26) vanaf het Centraal Station. De Piet Hein parkeergarage (ingang voor
Passenger Terminal Amsterdam) loopt door tot onder het Muziekgebouw.

Openbaar vervoer
Tram 26, halte Muziekgebouw.
Wanneer je via de loopbrug door de draaideur in het Muziekgebouw arriveert, ben je op niveau 2.
Aan je rechterhand zijn de liften. Je kunt hier de lift naar niveau 0 (voorvergaderingen in een van de
studio’s) of naar niveau 5 nemen en aanbellen bij de NAPK. Bezoekers van de NAPK kunnen ook
gebruik maken van de Artiesteningang beneden aan de kade en zich daar melden bij de portier. De
Artiesteningang vind je door 75 meter rechts van de brug de weg naar beneden te volgen, om het
haventje heen, langs het Mövenpick Hotel.
Te voet
Ruim 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station. Je verlaat het station via uitgang Noord (richting
het IJ). Buiten rechtsaf en de waterkant volgen. Bij de stoplichten (na 300 m.) rechtdoor, de grote
weg omhoog volgen. Links zie je het Muziekgebouw aan ’t IJ/Bimhuis liggen, zie verder hierboven.
Fiets
Onder Muziekgebouw aan ’t IJ/Bimhuis bevindt zich een fietsenstalling (gratis, 24 uur per dag
geopend). Je bereikt de stalling via een rolband rechts voor de hoofdingang aan de kade. Vanuit de
fietsenstalling kun je binnendoor in het gebouw in. Bezoekers voor de NAPK kunnen aanbellen bij de
deur ‘Artiesteningang’ (in de parkeergarage) en de portier laten weten dat je voor de NAPK komt,
dan de lift naar niveau 5 nemen en aanbellen bij de NAPK.
Auto/Parkeren
Vanaf de Oostelijke ringweg A10, afslag S114 richting Centrum, via de Piet Hein tunnel. Vanuit
Haarlem, volg de S102. Bezoekers voor de NAPK kunnen vanuit de parkeergarage binnendoor naar
boven. Bel aan bij de deur ‘Artiesteningang’, laat de portier weten dat je voor de NAPK komt, neem
de lift naar niveau 5 en bel aan bij de NAPK. Voor informatie over parkeren in Piet Hein
Parkeergarage onder Muziekgebouw aan ’t IJ/Bimhuis, zie hier. Zie verder actuele verkeersinformatie
voor Amsterdam www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer.

