Routebeschrijving deOleo Nederland BV
deOleo Nederland BV
Kraanspoor 44
1033 SE AMSTERDAM
Auto
Vanaf Utrecht/Amersfoort/via ring A10;
Op de ring oost / A10 afslag 118 (Tuindorp/Oostzaan). Sla linksaf bij de stoplichten onderaan
de afslag. Bij de tweede stoplichten rechtsaf richting Tuindorp/Oostzaan. Volg de weg tot de
rotonde en neem de tweede afslag. Bij de volgende rotonde neem de eerste afslag en ga bij de
t-splitsing linksaf. Sla rechtsaf na een paar honderd meter. Volg de bordjes
Kraanspoor/parkeren.
Vanaf Rotterdam/DenHaag/via ring A10/Coentunnel;
Op de ring west / A10 afslag 118 (Tuindorp/Oostzaan). Sla rechtsaf bij de stoplichten
onderaan de afslag. Houdt rechts aan en sla rechts af richting Tuindorp/Oostzaan. Volg de
weg tot de rotonde en neem de tweede afslag. Bij de volgende rotonde neem de eerste afslag
en ga bij de t-splitsing linksaf. Sla rechtsaf na een paar honderd meter. Volg de bordjes
Kraanspoor/parkeren.
Parkeren
U kunt uw auto parkeren langs de openbare weg in de directe omgeving van het Kraanspoor.
LET OP: dit is betaald parkeren. deOleo Nederland BV heeft geen eigen parkeerplaats.
Navigatiesysteem
In sommige navigatiesystemen is de straat “Kraanspoor” nog niet bekend. U kunt dan de weg
die overgaat in het Kraanspoor – de Ms. Oslofjordweg – gebruiken.
Openbaar vervoer
Pont
Achter het centraal Station vertrekt elk half uur (tijdens spitsuren elk kwartier) een gratis
pont naar de Van Riemsdijkweg in Noord (NDSM-veer), deze is alleen toegankelijk voor
voetgangers en (brom)fietsers.
Vanaf de pont is het zo’n 5 a 10 minuten lopen naar Kraanspoor. Ga bij de pont linksaf, loop
langs de IJkantine over de voetgangersbrug. U passeert hierbij het hoofdkantoor van de
HEMA en VNU.
Bus
- Lijn 35 (GVB) vanaf Centraal Station, uitstappen halte Atatürk
- Lijn 91 en 94 (Connexxion) vanaf Centraal Station, uitstappen halte Stenendokweg
- Lijn 38 (GVB) vanaf de pont (noordzijde), uistappen halte Klaprozenweg

Ingang
De ingang van deOleo Nederland BV bevindt zich in de derde liftschaft van de weg. Oftewel
de een na laatste ingang vanaf het IJ. U kunt zich aanmelden via de
bel.

