
 
Routebeschrijving 
 

Per auto 

Als je gebruik maakt van een 
navigatiesysteem, voer dan de 
'Fregelaan' in en parkeer in 
parkeergarage Oranjekwartier. 
 
Vanuit het Noorden: neem op de 
Ring A10-West afslag S106. Ga bij de 
stoplichten rechtsaf.  
Vanuit het Zuiden: neem op de Ring 
A10-West afslag S106. Ga bij de 
stoplichten linksaf, ga de A10 over. 
  
Sorteer rechts voor en sla na zo’n 
300 m rechtsaf. Sla onderaan de 
afrit, bij de stoplichten nogmaals 
rechtsaf. Je rijdt nu op de 
Delflandlaan.  
  
Bij de rotonde rij je rechtdoor naar 
het Koningin Wilhelminaplein. Links 
passeer je de kantoren van het 
World Fashion Centre (WFC). 
Tegenover het laatste gebouw van 
het WFC staat aan de overkant 
van de weg ’De Prinsenhof’. Rij 
direct na dit gebouw rechts de 
Fregelaan in. Na de bocht naar 
rechts zie je de ingang van de 
parkeergarage Oranjekwartier. 
 
Parkeren 
Direct onder ons kantoor zit 
parkeergarage ‘Oranjekwartier’. 
Nadat je hier geparkeerd bent, 
verlaat je de parkeergarage via de 
deur naast de auto-ingang. Je komt  

 

dan weer op het grote plein, waar 
Karmijn bovenaan de grote trap zit. 

Op straat is beperkt betaalde 
parkeergelegenheid beschikbaar. 
  
Per openbaar vervoer  
Er bevindt zich een treinstation op 
korte afstand van ons kantoor: 
station Amsterdam Lelylaan.  
Metrohalte Heemstedestraat is ook 
op loopafstand van ons kantoor.  
 
Metrolijn 50: halte 
Heemstedestraat  
Bij de uitgang loop je linksaf over het 
bruggetje richting het parkje. Volg 
het (fiets)pad door het park met het 
water aan je rechterzijde. Na 
ongeveer 5 minuten lopen zie je aan 
het einde van het park het gebouw 
aan je linkerzijde. 
 
Tram 2: halte Delflandplein  
Komend vanuit de stad: uitstappen 
bij halte Delflandlaan. Steek over bij 
de verkeerslichten en loop rechtdoor 
de brug over. Karmijn zit aan de 
overkant in het tweede gebouw aan 
je linkerhand. Komend vanuit Sloten: 
uitstappen bij halte Delflandlaan. 
Trambaan oversteken bij de 
verkeerslichten. Loop rechtdoor de 
brug over. Karmijn zit aan de 
overkant in het tweede gebouw aan 
je linkerhand.  
 
Zie ook: https://9292.nl 

 
 
 
 

 
Karmijn Kapitaal 
 
Koningin Wilhelminaplein 56 
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