
Openbaar vervoer
Tram:
Lijn 9, halte Waterlooplein
Metro:
Lijn 51, 53, 54 halte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht

Auto / Parkeren
In de directe omgeving is betaald parkeren beperkt mogelijk. De dichtstbijzijnde 
bewaakte parkeergarages zijn die van Het Muziektheater, parking Waterlooplein aan 
de Valkenburgerstraat en Markenhoven in de Anne Frankstraat, vlakbij de ingang 
van de IJtunnel.

Muziektheater Stopera/Stadhuis
Adres: Waterlooplein 1

Routebeschrijving (vanaf A10):

Vanuit oostelijke richting (Amersfoort): 
U neemt u de A1 richting Amsterdam, bij knooppunt Watergraafsmeer volgt u de 
A10 richting Den Haag. Vervolgens neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. 
Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het 
Waterlooplein. Dit is het Mr. Visserplein. Op het Mr. Visserplein slaat u linksaf. De 
parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. (volg P Muziektheater)

Vanuit zuidelijke richting (Utrecht): 
U neemt de A2 richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel gaat u de A10 op richting 
afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze 
weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is het Mr. Visserplein. Op 
het Mr. Visserplein slaat u linksaf. De parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. 
(volg P Muziektheater).

Vanuit westelijke richting (Haarlem): 
U neemt de A9 richting Utrecht. Bij knooppunt Badhoevedorp volgt u de A4 richting 
Amsterdam. Vervolgens volgt u borden richting Amersfoort (A10). Op de ringweg 
neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf 
(Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is 
het Mr. Visserplein. Op het Mr. Visserplein slaat u linksaf. De parkeergarage zit dan 
aan uw rechterhand. (volg P Muziektheater).

Vanuit zuidwestelijke richting (Den Haag, Schiphol): 
U neemt de A4 richting Amsterdam. U volgt de borden richting Amersfoort. Vanaf 
de A10 neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf 
(Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is 
het Mr. Visserplein. Op het Mr. Visserplein slaat u linksaf. De parkeergarage zit dan 
aan uw rechterhand. (volg P Muziektheater).



Vanuit noordelijke richting (Zaandam): 
U neemt de A8 richting Amsterdam/Amersfoort. Bij knooppunt Coenplein volgt u de 
A10 richting Amersfoort en neemt u afslag S116 Amsterdam-Noord (Centrum). U 
komt dan door de IJ-tunnel. Na het verlaten van de IJ-tunnel rijdt u op de 
Valkenburger straat. Deze rijdt u uit tot aan de rotonde. Op de rotonde gaat u 
rechtdoor ( 2de afslag). De parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. (volg P 
Muziektheater).

De looproute Stopera:
Bij het verlaten van de parkeergarage Stopera  loopt u – met aan uw rechterhand - 
langs de Amstel en volgt deze tot aan de Blauwbrug. Hier steekt u de straat 
Waterlooplein over en vervolgt u uw route langs de Amstel. Na het passeren van de 
Walter Suskin brug zult u na nog geen 50 meter arriveren bij de hoofdingang van de 
Hermitage Amsterdam. 

Waterlooplein (P1)
Adres: Valkenburgerstraat 238

Routebeschrijving (vanaf A10):

Vanuit oostelijke richting (Amersfoort): 
U neemt u de A1 richting Amsterdam, bij knooppunt Watergraafsmeer volgt u de 
A10 richting Den Haag. Vervolgens neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. 
Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het 
Waterlooplein. Neem de 2e afslag van de rotonde richting IJtunnel. De garage zit 
daar direct aan uw linkerhand (volg P Waterlooplein).

Vanuit zuidelijke richting (Utrecht): 
U neemt de A2 richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel gaat u de A10 op richting 
afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze 
weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Neem de 2e afslag van de 
rotonde richting IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw linkerhand (volg P 
Waterlooplein).

Vanuit westelijke richting (Haarlem): 
U neemt de A9 richting Utrecht. Bij knooppunt Badhoevedorp volgt u de A4 richting 
Amsterdam. Vervolgens volgt u borden richting Amersfoort (A10). Op de ringweg 
neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf 
(Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Neem de 
2e afslag van de rotonde richting IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw 
linkerhand (volg P Waterlooplein).

Vanuit zuidwestelijke richting (Den Haag, Schiphol): 
U neemt de A4 richting Amsterdam. U volgt de borden richting Amersfoort. Vanaf 
de A10 neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf 
(Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Neem de 
2e afslag van de rotonde richting IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw 
linkerhand (volg P Waterlooplein).



Vanuit noordelijke richting (Zaandam): U neemt de A8 richting: 
Amsterdam/Amersfoort. Bij knooppunt Coenplein volgt u de A10 richting 
Amersfoort en neemt u afslag S116 Amsterdam-Noord (Centrum). U komt dan door 
de IJ-tunnel. Na het verlaten van de IJ-tunnel ligt na een paar honderd meter aan uw 
rechterhand parkeergarage Waterlooplein (P Waterlooplein volgen).
De looproute Waterlooplein:
Bij het verlaten van de parkeergarage Waterlooplein loopt u links de Jodenbreestraat 
op richting het Mr. Visserplein. Hier steekt u de Jodenbreestraat rechts over en volgt 
u de straat Waterlooplein tot aan de Blauwbrug. Met de Amstel aan uw rechterhand 
steekt u de straat over en vervolgt uw route langs de Amstel. Na het passeren van de 
Walter Suskin brug zult u na nog geen 50 meter arriveren bij de hoofdingang van de 
Hermitage Amsterdam.


