
Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage ligt 
in centrum van Amsterdam aan het Damrak, Oude 
Brugsteeg en Beursstraat, direct tegenover het centraal 
station, op korte afstand van snelwegen en luchthaven 
Schiphol. Het Damrak is een deel van de route die 
de reiziger na het verlaten van het station een eerste 
indruk geeft van de stad. Deze route, die men de 'Rode 
Loper' noemt, loopt vanaf het Centraal Station over het 
Rokin, het Muntplein, de Vijzelstraat/-gracht naar het 
Weteringcircuit.

Openbaar vervoer
Van de luchthaven Schiphol kunt u de Beurs van Berlage 
bereiken met de trein of per taxi. Voor de trein kunt u 
een kaartje kopen richting Amsterdam Centraal in de 
Aankomsthal van Schiphol. Er rijden vier treinen per uur 
en de treinreis duurt ongeveer vijftien minuten. Voor 
de taxi kunt u de “Beurs van Berlage” als bestemming 
aangeven, adres: Damrak 243. De reis duurt ongeveer
vijfentwintig minuten.

Bij aankomst per trein of per tram op Amsterdam Centraal 
Station ligt de Beurs van Berlage op 300 meter, ongeveer 
vijf minuten lopen. U ziet de Beurs van Berlage aan het 
Damrak voor u liggen wanneer u het Centraal Station 
verlaat via het Stationsplein en van daar richting de Dam 
loopt.

Locatie en bereikbaarheid
Tram
Halte  Trams  Loopafstand 
Dam (Bijenkorf) 4, 9, 16, 24, 25  1 minuut
Dam (Magnaplaza) 10, 13, 14, 17  5 minuten

Bus
Halte  Bus  Loopafstand
Dam (Bijenkorf) 355, 357, 359, 1 minuut
 361, 363
Dam/Raadhuisstraat 170, 170, 174, 5 minuten
 272, 352, 354,
 358, N70
 
Voor de actuele dienstregeling, kijkt u op www.gvb.nl

Taxi
Er zijn taxistandplaatsen direct naast de Beurs van 
Berlage, aan de Oudebrugsteeg. U kunt een taxi bestellen 
bij de Taxi Centrale Amsterdam, 020 - 777 77 77.

Boot
Het is goed mogelijk om bij de Beurs van Berlage met de 
boot te komen. De dichtstbijzijnde aanlegplaats is aan het 
Damrak. Wij kunnen u op basis van uw wensen koppelen 
aan een van onze partners op het gebied van boten in 
Amsterdam. Neem contact op met uw Event Manager.



Eigen vervoer
In de directe omgeving van de Beurs van Berlage is een 
aantal grote parkeergarages gevestigd. Voor een congres 
of evenement bestaat de mogelijkheid om verschillende 
soorten uitrijkaarten voor uw gasten te bestellen, in de 
Q-park parkeergarage van de Bijenkorf en de Oosterdok 
parkeergarage. Uiterlijk vijf dagen voor aanvang van uw 
evenement kunt u het aantal uitrijkaarten dat u wenst te 
bestellen aan ons door te geven.

Parking Centrum Oosterdok 
- Oosterdokstraat 150, 1011 DK Amsterdam;
- 1.700 parkeerplaatsen;
- Maximale doorrijhoogte 2,10 meter;
- Openingstijden 24 uur, 7 dagen per week;
- Kijk voor de tarieven op www.parkingcentrumoosterdok.nl.

Parkeergarage Q-Park Bijenkorf
- Beursplein 15, 1012 JW Amsterdam;
- Direct gelegen naast de Beurs van Berlage;
- 400 parkeerplaatsen
- Maximale doorrijhoogte 1,80 meter;
- Openingstijden 24 uur, 7 dagen per week;
- Kijk voor de tarieven op www.q-park.nl

Park & Ride (P+R)
De ideale manier om in het centrum van Amsterdam 
te komen. U parkeert uw auto op een P+R-locatie aan 
de rand van de stad en u reist verder met het openbaar 
vervoer. Als u uit het noordoosten, oosten of zuidoosten 
van Nederland komt, kunt het beste gebruik maken van de 
P+R Zeeburg. Bereikbaar via Ring A10, afrit S114. Als u uit 
het noordwesten of westen van Nederland komt, kunt u 
het beste parkeren bij P+R Sloterdijk. Bereikbaar via Ring 
A10, afrit S103.

Bussen/touringcars
In het centrum van Amsterdam geldt een inrijverbod 
voor doorgaand touringcarverkeer op de routes Amstel-
Rokin-Damrak en de zuidelijke lus Spuistraat-Nieuwezijds 
Voorburgwal. Er is besloten om een uitzondering te maken 
voor touringcars met een bestemming in de binnenstad. 
Het blijft dus wel mogelijk om onder toezicht van stewards 
passagiers te brengen en af te halen op vier halteerplekken 
in de buurt van toeristische trekpleisters zoals rondvaart, 
musea en andere culturele instellingen op de routes. Vanaf 
de halterplek kunt u via het Damrak de Beurs van Berlage 
bereiken. Touringcarchauffeurs die geen directe bestemming 
hebben in het gebied en het inrijverbod negeren, lopen 
het risico op een boete van € 90. Op www.tourbuzz.nl 
vindt u actuele informatie voor touringcarchauffeurs over 
afsluitingen, halteer- en parkeerlocaties.

Valet Parking
De Valet Parking Service biedt een zorgeloze ontvangst 
van uw gasten. Uw gasten worden welkom geheten door 
een host/hostess, hierbij wordt het voertuig overgenomen 
en door een van de valet parkers veilig geparkeerd op een 
geschikte parkeerlocatie in de buurt. Voor meer informatie 
vraag de Event Manager van de Beurs van Berlage.

Minder validen
De Beurs van Berlage is grotendeels toegankelijk voor 
minder validen. De Beurs van Berlage heeft helaas geen 
speciale invalidenparkeerplaatsen. Wel is er De Bijenkorf 
Parkeergarage direct naast de Beurs van Berlage. De Beurs 
van Berlage Toren is alleen per trap bereikbaar.

Contactgegevens
Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
T 020 - 530 41 41
E info@beursvanberlage.com
www.beursvanberlage.com




