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Routebeschrijving Amstelkerk 
Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam 

 

Per auto: 
Vanuit het Noorden 
Ringweg A10- Noord, afrit S116 Noord/Centrum/Volendam, Richting Centrum. Na IJ-tunnel rechtdoor, 
bij Mr. Visserplein-rotonde halfrond dan langs stadhuis. Na Blauwbrug over de Amstel linksaf. Derde 
gracht, Prinsengracht, rechtsaf. Deze volgen tot de kerk aan de rechterzijde zichtbaar is. De 
Amstelkerk staat ter hoogte van Prinsengracht nummer 750 of 1047. De ingang van de kerk is aan de 
Reguliersgracht. 

 

Vanuit het Zuiden en Oosten 
Komend vanaf de A2 of de A10 Oost, Afrit S110. Over de Utrechtsebrug, rechtdoor door de Rijnstraat, 
de Van Woustraat, het Westeinde, langs de Nederlandsche Bank rechtdoor de Utrechtsestraat in. Hier 
de eerste gracht linksaf (Prinsengracht). De kerk is vrijwel direct aan de rechterzijde zichtbaar. De 
Amstelkerk staat ter hoogte van Prinsengracht nummer 750 of 1047. De ingang van de kerk is aan de 
Reguliersgracht. 

 

Vanuit het Westen 
Op de A10 Zuid Afrit S109 RAI. Verkeerslicht rechtsaf, Europaboulevard volgen tot het Europaplein, 
daar rechtsaf de Rooseveltlaan in. Bij het Victorieplein (Wolkenkrabber met Berlagestandbeeld) linksaf 
de Rijnstraat in. Deze volgen en via de van Woustraat, het Westeinde, langs de Nederlandsche Bank 
rechtdoor de Utrechtsestraat in. Hier de eerste gracht linksaf (Prinsengracht). De kerk is vrijwel direct 
aan de rechterzijde zichtbaar. De Amstelkerk staat ter hoogte van Prinsengracht nummer 750 of 1047. 
De ingang van de kerk is aan de Reguliersgracht. 

 

Parkeergarages 
Stadhuis (Muziektheater): 24 uur per dag open 
Capaciteit: 361 parkeerplaatsen 
Informatie: 020 624 99 19  
http://www.parkerenamsterdam.nl/ 

 

Volg borden Amsterdam richting Centrum en volg de P-Stadhuis/Muziektheater. Eenmaal geparkeerd 
volgt u de Amstel in de richting van de Magere Brug. Bij de Kerkstraat slaat u rechtsaf, de Amstelkerk 
staat ter hoogte van nummer 325. De ingang van de kerk is aan de Reguliersgracht. 

 
Per openbaar vervoer: 
Neem vanaf Amsterdam CS de Noord/Zuidlijn (Metro 52 richting Station Zuid) en stap uit bij 
metrostation Vijzelgracht. Loop over de Prinsengracht naar de Amstelkerk. Deze zit ter hoogte van 
Prinsengracht nummer 750 of 1047. 

 

Over water: 
De locatie is uitstekend bereikbaar over het water. 

 

Per fiets / lopend: 
Vanaf het Rembrandtplein gaat u naar het Thorbeckeplein, en loopt u de brug over de Herengracht 
over en vervolgens langs de Reguliersgracht tot de hoek met de Kerkstraat. Hier ziet u links de houten 
Amstelkerk. De ingang van de kerk is aan de Reguliersgracht. 
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