
De locatie in Amsterdam is gelegen aan de Paulus Potterstraat, om de hoek bij het Vondelpark. 
Amsterdam is qua parkeren niet de meest ideale stad. Het beste kunt u onze locatie dan ook bereiken 
middels het Openbaar Vervoer. Vanaf het Centraal Station kunt u vrij eenvoudig overstappen op de 
bus of tram. De verschillende mogelijkheden worden hier voor u toegelicht.

Driessen HRM
locatie Amsterdam
Routebeschrijving

Paulus Potterstraat 28
1071 DA Amsterdam

t. 020 - 219 60 00
amsterdam@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per tram
Vanaf Station Amsterdam Centraal
Neem tram 5 richting ‘Amstelveen Binnenhof’ of tram 2 richting 
‘Nieuw Sloten’. Beide tramlijnen zijn te vinden aan de 
Westzijde van het Centraal Station. U stapt uit bij tramhalte 
Rijksmuseum. Vanaf hier loopt u rechtdoor in 3 minuten naar 
Paulus Potterstraat 28. U ziet Driessen HRM aan de rechterkant.

Per bus
Vanaf Station Amsterdam Centraal
Het busstation vindt u aan de voorzijde van het station aan het 
Prins Hendrikplantsoen. Loop hiervoor in 3 minuten vanuit 
Amsterdam Centraal Station naar bushalte CS Prins Hendrik-
plantsoen:
• Als u het station uitkomt staat u op het Stationsplein;
• Ga rechtsaf met de bocht mee;

Centraal Station Amsterdam



• Vervolg uw weg naar Middentoegangsbrug/Stationsbrug/
Waterkeringpad;

• Sla rechtsaf naar de Prins Hendrikkade;
• De halte bevindt zich links.

Neem buslijn 170 richting ‘Uithoorn via Amstelveen’ of buslijn 
172 richting ‘Aalsmeer via Amstelveen’ tot bushalte Rijksmuseum, 
Amsterdam. Vanaf hier loopt u rechtdoor in 3 minuten naar 
Paulus Potterstraat 28. U ziet Driessen HRM aan de rechter-
kant.

Per auto
Als u met de auto komt raden wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie te 
controleren op www.vananaarbeter.nl. 

Parkeren
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Q-park Museum-
plein.

Q-park Museumplein
Van Baerlestraat 33B
1071 AP Amsterdam

Deze garage is 24 uur per dag geopend. Wij raden u echter aan 
om gebruik te maken van het openbaar vervoer, vanwege de 

hoge parkeerkosten en mogelijke verkeershinder in het cen-
trum van Amsterdam.

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM
• Vanuit Q-park Museumplein loopt u langs het Museum-

plein en het Stedelijk Museum van Amsterdam;
• Sla na het Stedelijk Museum rechtsaf naar de Paulus Potter-

straat;
• Na 180 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

P+R
Met een P+R kunt u uw auto voordelig en 
snel aan de rand van de stad parkeren en met het OV naar het 
centrumgebied reizen. Om onze locatie te bezoeken kunt u het 
beste gebruik maken van de volgende P+R. 

P+R Sloterdijk
Piarcoplein 1
1043 DW Amsterdam

De P+R ligt achter het NS-station Sloterdijk (noordwest t.o.v. 
het centrum) en is goed bereikbaar via de A10, afslag S102. 

Tram 12 brengt u in 18 minuten naar de halte Van Baerlestraat; 
vanaf hier is het 3 minuten lopen naar de locatie.

www.driessen.nl

Q-park Museumplein


