
Routebeschrijving ICP 
Overschiestraat 176 
1062 XK Amsterdam 

 
 
Auto 
Vanaf Utrecht/Amersfoort/ring A10:  
Vanaf Amersfoort en Utrecht A1 richting Amsterdam. Volg de 3 rechterrijstroken bij het knooppunt 
Watergraafsmeer om de borden A10 oost/E35 richting Den Haag/Ring Amsterdam te volgen. Volg de 
rechterrijstrook bij het knooppunt De Nieuwe Meer om de borden E22/A10/s107 richting Ring-
West/Leeuwarden/Zaanstad/Amsterdam Slotervaart. Neem afslag 7 naar de Henk 
Sneevlietweg/s107 richting Sloten. Na 50 meter ziet u ICP (groot zwart gebouw) aan de rechterkant. 
 
Vanaf Rotterdam/Den Haag/via ring A10: 
Vanaf Rotterdam en Den Haag A4 richting Amsterdam. Links aanhouden bij A4/E19 richting 
Amsterdam en neem daarna de afslag naar A10/E22. Vervolgens afslag 7 naar de Henk 
Sneevlietweg/s107 richting Sloten. Na 50 meter ziet u ICP (groot zwart gebouw) aan de rechterkant. 

 
Parkeren 
Voor het pand is voldoende mogelijkheid tot parkeren van uw auto. Er is een parkeerautomaat om 
betaald te parkeren en het is enkele meters lopen naar de ingang van ons gebouw.  
 

Openbaar vervoer 
 
Bus: 
• Lijn 170 (Connexxion) vanaf bushalte CS Prins Hendrikplantsoen, overstappen bus-tramhalte 
Haarlemmermeerstation, lijn 62 (GVB) en uitstappen halte Maassluisstraat –  vanaf hier is het 5 
minuten lopen naar Overschiestraat. 
 
Looproute vanaf bushalte Maassluisstraat: 

Loop de Maassluisstraat uit. U komt bij een kruispunt op de Vlaardingenlaan. Steek hier schuin over 
naar het Heenwegpad (fietspad). Loop dit pad helemaal uit. Sla aan het eind van het pad linksaf en 
dan ziet u ICP aan de linkerkant (derde gebouw, groot zwart). 
 
 
Tram: 
• Tram 2 vanaf tramhalte CS tram Westzijde Amsterdam richting Nieuw-Sloten. Uitstappen bus-
tramhalte Delflandlaan en 15 minuten lopen naar Overschiestraat. 
 
Looproute vanaf tramhalte Delflandlaan: 
Sla bij de tramhalte linksaf de Delflandlaan in. Ga bij de T-splitsing rechtsaf de Rijswijkstraat in. Bij het 
eerstvolgende kruispunt linksaf slaan naar de Overschiestraat. Ga bij de rotonde rechtdoor. Na de 
rotonde oversteken en bij de derde afslag naar rechts waar het pand van ICP is gevestigd. 
  



 
Trein/metro: 

Sprinter richting Hoofddorp vanaf Amsterdam Centraal. Uitstappen station Amsterdam Lelylaan en 
overstappen naar metro 50 richting Gein. Uitstappen op metrostation Henk Sneevlietweg en 
vervolgens is het 7 minuten lopen naar Overschiestraat. 
 
Looproute vanaf metrostation Henk Sneevlietweg: 
Loop de Henk Sneevlietweg uit en sla na 20 meter linksaf richting de Overschiestraat. Volg deze weg 
voor ongeveer 40 meter en sla dan rechtsaf richting Overschiestraat. Volg ook deze weg voor 
ongeveer 40 meter en sla dan linksaf richting de Overschiestraat. Sla na 200 meter linksaf naar de 
Overschiestraat. ICP ligt aan de linkerkant.  
 
 
 


