Routebeschrijving rechtbank Amsterdam
Bezoekadres: Parnassusweg 220, ingang Fred. Roeskestraat
1076 AV Amsterdam
Let op: de hoofdingang van het gerechtsgebouw is verplaatst naar de tijdelijke rechtbank toren G aan de
Fred. Roeskestraat. De Fred. Roeskestraat kan met de auto alleen vanaf de Amstelveenseweg worden
ingereden. De rechtbank is met de auto dus niet bereikbaar vanaf de Parnassusweg. Rijdt u met navigatie via
Google Maps? Voer dan het adres Fred. Roeskestraat 73 in (dit is het adres van de buren: Spirit).
Zie ook www.rechtspraak.nl.
Houd rekening met extra reistijd. Het is ongeveer 5 minuten lopen vanaf de parkeerplaats naar de rechtbank.
Per auto vanuit Rotterdam/Den Haag
 Vanaf de A4 rijdt u de A10 op (Ring Zuid).
 Volg de rechterrijstrook om afrit Buitenveldert te
nemen naar de S108 richting Buitenveldert/
Oud Zuid.
 Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te
slaan naar de Amstelveenseweg/S108 (borden
Oud Zuid/Centrum).
 Sla rechtsaf naar de Fred. Roeskestraat.
Per auto vanuit Utrecht
 Vanaf de A2 rijdt u de A10 op (Ring Zuid).
 Volg de rechterrijstrook om afrit Oud Zuid te
nemen naar de S108 richting Oud
Zuid/Amstelveen.
 Sla rechtsaf naar de Amstelveenseweg/S108
(borden Oud Zuid/Centrum).
 Sla rechtsaf naar de Fred. Roeskestraat.
Parkeren bij de rechtbank
 Let op: het aantal parkeerplekken bij de
rechtbank is zeer beperkt. We raden u aan met
het openbaar vervoer te komen.
 Bezoekers kunnen hun auto parkeren (betaald)
op de parkeerplaats ten westen van de
rechtbank.
 Het parkeerterrein aan de zuidkant van het
gerechtsgebouw bij de A10, bij de uitgang van
Station Zuid is met het oog op de nieuw te
bouwen rechtbank gesloten.
 Vanaf de Parnassusweg rijdt u rechtdoor
onder de A10 door.
 Sla rechtsaf naar de Boelelaan. Sla rechtsaf
naar de Amstelveenseweg.
 Sla nogmaals rechtsaf naar de Fred.
Roeskestraat.
 Na het uitvaartcentrum (Fred. Roeskestraat 91)
slaat u rechtsaf.
 De parkeerplaats vindt u aan uw rechterhand.
 De hoofdingang van de rechtbank bereikt u door
terug te lopen naar de Fred. Roeskestraat en
rechtsaf te slaan.
 Het gerechtsgebouw ziet u aan uw rechterhand.

Looproute vanaf station Amsterdam Zuid
(5 minuten)
 Verlaat het station in de richting van het Zuidplein, u
houdt daarbij de metro/trampoortjes aan uw
rechterhand.
 Volg het voetgangerstracé (het WTC ligt aan uw
rechterhand).
 Loop onder het viaduct (met fietsstalling) door en ga
linksaf.
 Loop rechtdoor totdat u een viaduct tegenkomt. Loop
onder het viaduct door.
 U staat dan voor het gerechtsgebouw, u loopt naar
rechts en gaat de eerste straat links.
 U ziet de hoofdingang aan de linkerkant.
Postadres
Het postadres van de rechtbank blijft ongewijzigd:
Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam.

