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MET DE AUTO 
Per auto vanaf de Ringweg-West Amsterdam A-10  
 Neem afslag S102. Volg borden Centrum. 

Kom je vanaf de S103: aan het einde van de afrit rechtsaf de 
Transformatorweg op.  
Kom je vanaf de S101: aan het einde van de afrit linksaf de 
Transformatorweg op.  
De Transformatorweg volgen, tunnel onder spoor door. 
De weg gaat over in de Spaarndammerdijk. Volg borden Centrum en 
daarna Westerpoort. 
Spaarndammerdijk volgen, deze gaat over in Tasmanstraat. 
De Tasmanstraat gaat vervolgens over in de Van Diemenstraat. Volg 
borden Centraal Station. 
Van Diemenstraat volgen, aan het einde maakt de weg een scherpe bocht 
naar rechts. In de bocht bevindt zich een stoplicht. Bij het stoplicht linksaf 
de Silodam oprijden. 
 

Per auto vanaf de Ringweg-Oost Amsterdam A-10  
 Neem afslag S114 (Zeeburg, Centrum, Artis, IJburg) 

Aan het einde van de afrit linksaf (Centrum).  
Rechtdoor rijden en door de Piet Heintunnel. Vlak na de tunnel rechtsaf 
slaan de Piet Heinkade op (Centraal Station).  



Piet Heinkade volgen, deze gaat over in de De Ruijterkade (je rijdt onder 
het Centraal Station door).  
De Ruijterkade volgen, deze gaat over in de Westerdoksdijk (Centrum 
Westzijde, Ring A10).  
Doorrijden tot het einde van de Westerdoksdijk, de weg maakt hier een 
scherpe bocht naar links.  
In de bocht bevindt zich een stoplicht, hier rechtsaf slaan De Silodam op. 
 

Parkeren 
 Op de Silodam zelf zijn enkele (betaalde) parkeerplaatsen. Aan de overkant 

van de Van Diemenstraat kan makkelijk in de wijk geparkeerd worden 
(bijvoorbeeld Barentzstraat of Barentzplein, betaald parkeren).  

 Bij de parkeerautomaten kan betaald worden met een pas, waarbij het 
kenteken ook ingevoerd moet worden. Parkeer altijd in de vakken, want ze 
komen regelmatig controleren. Op de Silodam staat de parkeerautomaat 
helemaal aan het begin en aan het eind van de Silodam. 

 
 
OPENBAAR VERVOER 
Bus 48 (vanaf Amsterdam Centraal of Amsterdam Sloterdijk) 
 Uitstappen bij halte Barentzplein. Bij de stoplichten loop je de Silodam op. 

Ruigrok | NetPanel zit in het eerste pand aan je rechterhand. 
 
Tram 3 
 Tramlijn 3 richting Zoutkeetsgracht (deze vertrekt vanaf station 

Muiderpoort en niet vanaf Amsterdam Centraal). 
Uitstappen bij eindpunt, hoek Planciusstraat / Zoutkeetsgracht.  
Brug over, Zoutkeetsplein oversteken en dan rechtsaf de Barentszstraat in.  
De Barentszstraat helemaal uitlopen, aan het einde linksaf het 
Barentszplein op.  
Na 20 meter stoplicht, rechtdoor de Silodam oplopen.  

 
 


