Routebeschrijving OOG onderwijs en jeugd
Postadres: Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam
Bezoekadres: gebouw “175”, Postjesweg 175 – begane grond, 1062 JN Amsterdam
T: (020-)64.00.982 - E: kantoor@oog.nl - I: www.oog.nl

Afslag S105
Metrohalte
Postjesweg

Afslag S106

Met eigen vervoer
Vanuit Alkmaar/ Zaanstad/ Coentunnel.
A10 ring Amsterdam-West richting Den Haag, afslag 105. Bij stoplichten rechtsaf en de volgende
linksaf. U rijdt langs het ziekenhuis. Bij rotonde rechtdoor. Neem 1e straat rechts (asfaltweg). Blijft op
de asfaltweg (weg gaat met bocht naar rechts). Bij de volgende rotonde staat schuin voor u het gebouw “175”. Zie verder parkeren.
Vanuit Amsterdam-Zuid/ Den Haag/ Leiden/ Utrecht.
A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad, afslag S106. Bij stoplichten linksaf over de snelweg
heen. Verlaat direct de S106 richting World Fashion Center. Bij stoplichten linksaf en bij rotonde
rechtdoor gaan (=Derkinderenstraat). Doorrijden tot de volgende rotonde. Bij deze rotonde staat aan
de rechterkant van de weg (op de hoek van de Derkinderenstraat en de Postjesweg) het gebouw
“175”. Zie verder parkeren.
Parkeren
Uw auto kunt u parkeren op het terrein van OOG, waar ons kantoor over een aantal bezoekersplaatsen beschikt. Het is aan te bevelen om een parkeerplaats te reserveren. Dit kunt u doen door contact
op te nemen met Aart Jan Huizing via 020-3033110 of via aj.huizing@oog.nl of via Yvette Wettstein
via 020-3033195 of via y.wettstein@oog.nl .
De ingang van het parkeerterrein is gelegen om de hoek aan de Derkinderenstraat, tussen het kantoor en huisnummer 88. U wordt verzocht bij de slagboom bij OOG aan te bellen en te vermelden
met wie u een afspraak heeft.
In het geval er geen plaats is op ons parkeerterrein kunt u uw auto rondom het kantoor van OOG
parkeren. In onze wijk geldt wel betaald parkeren. U kunt contant betalen en met een chipknip. Bij
het betalen moet u uw kenteken invoeren. Het parkeersysteem geeft geen parkeerkaartje.
In de buurt van OOG zijn divers oplaadpalen voor elektrische auto’s; zie einde van dit document.

Met openbaar vervoer
Met de metro: op circa acht minuten lopen van het kantoor is een halte van de metro-ringlijn (lijn 50
– Isolatorweg – Gein), halte Postjesweg. Bij het verlaten van het metrostation gaat u linksaf de Postjesweg op. Bij de rotonde gaat u rechtdoor. Bij de volgende rotonde is het gebouw “175” aan uw
rechterhand.
Met de bus:

op 1 minuut lopen van het kantoor is op de Postjesweg een bushalte van lijn 18 (NS-Station
Amsterdam Centraal – Slotervaart), halte Postjesweg/Derkinderenstraat.
Voor exacte reistijden wordt u geadviseerd contact op te nemen met Openbaar Reisinformatie via
telefoonnummer 0900-9292 of te kijken op www.9292ov.nl .
In het gebouw “Postjesweg 175”
De receptie van OOG onderwijs en jeugd is gevestigd op de begane grond.
Oplaadpalen elektrische auto’s in de buurt van OOG
De gemeente Amsterdam heeft een duidelijke website waarop te zien is waar een oplaadpaal is én of
die op een bepaald moment beschikbaar is.
Link website > https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/opladenelektrische/
Op deze site op Legenda klikken waarmee het menu
open gaat. Onderin het menu typt u de postcode 1062
JN.
In het menu is de uitleg van groen, blauw en rood
weergegeven.
Op de kaart geeft het rode vlaggetje de locatie van
1062 JN weer. Het kantoor van OOG ligt wat meer naar
rechts, over de rotonde (hoek met de Derkinderenstraat). De dichtstbijzijnde oplaadpaal is de Willy Sluiterstraat , daarna de Johan Greivestraat. Zie plattegrond hieronder

