Hoe bereikt u LeanCargo Consultancy B.V.?
per auto
Het gebouw kraanspoor is in circa 5 minuten bereikbaar vanaf de afslag S118 van de Ringweg A10
rond Amsterdam, waar vandaan snelwegen A1, A2, A4 en A9 kunnen worden bereikt.
Vanaf het centrum is Amsterdam Noord te bereiken via de IJ-tunnel, de afstand tussen
het centrum van Amsterdam en Amsterdam Noord is ongeveer 6 kilometer.
Vanaf de A10(Ringweg Noord) is de snelste route naar Kraanspoor 16A via afslag s118
naar de softwareweg in A’dam Noord:
Om daar te komen neem je de rechterrijstrook bij het Knooppunt Coenplein om de borden A8/E22richting
s118/Zaanstad/Purmerend/Leeuwarden te volgen.
-Houd rechts aan, rij door op Afslagen Oostzanerwerf-s118 en volg de borden Tuindorp Oostzaan.
-Weg vervolgen naar Verlengde Stellingweg/s118.
-Sla rechtsaf naar Molenaarsweg/s118.
-Neem op de rotonde de 2e afslag naar Cornelis Douwesweg/s118.
-Neem de TT. Vasumweg naar de Kraanspoor
___________________________________________________________________________________________
Vanaf de A10 in noordoostelijke richting(uit de richting van Zaanstad/Purmerend/Leeuwarden)
volg je de A10 en s118 naar de Softwareweg in Amsterdam Noord.
Houd de rechterrijstrook aan om rechts aan te houden bij de splitsing, verder te gaan op de A10/E35
en de borden: Utrecht/Amersfoort/Amsterdam-Tuindorp Oostzaan/s118 te volgen.
-Neem de afslag s118 richting Oostzanerwerf/Tuindorp Oostzaan.
-Sla rechtsaf naar Verlengde Stellingweg/s118(borden naar Tuindorp-Oostzaan)
-Sla vervolgens rechtsaf naar Molenaarsweg/s118.
-Neem op de rotonde de 2e afslag naar Cornelis Douwesweg/s118
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-Neem de TT. Vasumweg naar Kraanspoor en pak op de rotonde de 1e afslag naar Softwareweg.
-Sla vervolgens rechtsaf naar Kraanspoor.

Aankomst Kraanspoor:
Het gebouw Kraanspoor is met een TomTom navigatie systeem te vinden op het adres: Kraanspoor 16.
Hoewel LeanCargo Consultancy gevestigd is op nummer 16A heeft dat verder geen invloed op de locatie van het gebouw.
Onder het gebouw staan 4 pilaren die ook van 1 tot en met 4 genummerd zijn. LeanCargo Consultancy is bereikbaar via de 4 e kolom(de 1e rechts als je
door de slagboom rijdt).
Wanneer u aankomt bij de slagboom kunt u, door middel van de pijltjes ↕ , naast de intercom scrollen tussen de verschillende bedrijven die in dit pand
gevestigd zijn. Scrol naar beneden tot u LeanCargo Consultancy ziet verschijnen en druk op de bel
Wij zullen dan de slagboom voor u openen.
Wanneer u bij kolom 4 aankomt dient u wederom op dezelfde manier LeanCargo te bellen om de schuifdeur te openen.
Openbaar Vervoer:
Vrijwel direct naast Kraanspoor is een halte van de veerdienst (NDSM-veer). Op loopafstand is een bushalte waar buslijnen 35, 37, 38, 91 en 94 stoppen.
Vanaf Kraanspoor is per openbaar vervoer het centrum van Amsterdam te bereiken in circa 20 minuten. De NoordZuidlijn verhoogt de bereikbaarheid van
Amsterdam Noord. Zo wordt straks de reistijd vanuit Amsterdam Centrum slechts 2 minuten en vanaf de Zuidas slechts 9 minuten.
NDSM Veerpont
Met de gratis pont van het GVB ben je in tien minuten van het Centraal Station op de NDSM-werf. In de spitsuren vaart de pont vier keer per uur.
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