
ROUTEBESCHRIJVING
NLO SHIELDMARK
 AMSTERDAM

Bezoekadres
Nachtwachtlaan 20 
(gebouw Ringpark)
1058 EA Amsterdam
T +31 (0)20 511 18 88
F +31 (0)20 511 18 00

Met de auto
Het pand is uitstekend te bereiken via ringweg A10, afslag S106.

Vanuit de richting Den Haag/Rotterdam
Ga over de A10 (richting Zaanstad); neem afslag S106 (Osdorp etc.); ga bij verkeerslichten linksaf (Cornelis Lelylaan);
ga over de A10 heen en neem direct de eerste afslag rechts; ga onderaan bij verkeerslichten linksaf 
(Derkinderenstraat); ga op rotonde rechtsaf onder de A10 door; ga bij T-splitsing rechtsaf; na ± 20 meter links rijdt u 
het terrein op.

Vanuit de richting Zaandam
Ga over de A10 (richting Den Haag etc.); neem afslag S106 (Osdorp etc.); ga bij verkeerslichten rechtsaf (Cornelis 
Lelylaan); neem direct de eerste afslag rechts; ga onderaan bij verkeerslichten linksaf (Derkinderenstraat); ga op 
rotonde rechtsaf onder de A10 door; ga bij T-splitsing rechtsaf; na ± 20 meter links rijdt u het terrein op.

Vanuit de richting Utrecht/Amersfoort
Ga over de A10 (eerst richting Schiphol, daarna richting Zaandam); neem afslag S106 (Osdorp etc.); ga bij verkeers-
lichten linksaf (Cornelis Lelylaan); ga over de A10 heen en neem direct de eerste afslag rechts; ga onderaan bij 
verkeerslichten linksaf (Derkinderenstraat); ga op rotonde rechtsaf onder de A10 door; ga bij T-splitsing rechtsaf;  
na ± 20 meter links rijdt u het terrein op.

Openbaar vervoer
Vanaf station Amsterdam Lelylaan met de tram
Neem vanaf NS Station Amsterdam Lelylaan lijn 1 of 17 richting Centraal Station; stap uit bij eerste halte 
(Derkinderenstraat); loop links tot het verkeersplein; loop rechts onder de snelweg door, u loopt recht op het pand af.

Lopend vanaf station Lelylaan (ongeveer 10 minuten)
Als u het station uitloopt, houdt u het station aan uw linkerhand; sla rechtsaf de Johan Jongkindstraat in;  
loop deze straat helemaal uit; aan het einde van de straat ziet u gebouw Ringpark.

Vanuit het centrum
Neem tram 1 of 17; stap uit op halte Derkinderenstraat; loop links tot het verkeersplein; loop rechts onder de 
snelweg door, u loopt recht op het pand af.
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