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Route MoneyView  

Per Auto:  

Vanuit het Noorden en Oosten:  

Ringweg A10-Noord, afrit S114, Richting Centrum. Door de Piet Hein-tunnel, aan het einde van de tunnel linksaf. U rijdt nu op de 

Panamalaan. Deze weg uitrijden tot aan T-splitsing, hier rechtsaf. U rijdt nu op de Zeeburgerdijk. Blijft nu alsmaar rechtdoor rijden; de 

Zeeburgerdijk gaat over in de Mauritskade en deze gaat uiteindelijk over in de Stadhouderskade. Op de Stadhouderskade passeert u 

op enig moment het Rijksmuseum aan u linkerhand. Op dit moment kunt u kiezen: bij de stoplichten vóór het Rijksmuseum rechtsaf 

de Spiegelgracht op, of nog even doorrijden op de Stadhouderskade. Kiest u voor de Spiegelstraat: De tweede gracht is de 

Prinsengracht, sla hier linksaf. MoneyView is gevestigd op Prinsengracht 468, vlakbij de kruising met de Leidsestraat. U kunt op de 

Prinsengracht parkeren in Parking de Hoofdstad. 

Kiest u voor nog even doorrijden: Let dan op de verkeersborden. Hierop ziet u parkeergarage ‘Byzantium’ staan. Volg de borden, 

parkeer uw auto in Byzanium en wandel via het Leidseplein naar de Prinsengracht (1e gracht na Leidseplein, rechtsaf)  

Vanuit het Zuiden:  

Neem vanaf de A2 afrit S110. Over de Utrechtsebrug, alsmaar rechtdoor over de Rijnstraat en de Van Woustraat, en helemaal aan 

het einde linksaf de Stadhouderskade op. Op de Stadhouderskade passeert u op enig moment het Rijksmuseum aan u linkerhand. 

Op dit moment kunt u kiezen: bij de stoplichten vóór het Rijksmuseum rechtsaf de Spiegelgracht op, of nog even doorrijden op de 

Stadhouderskade. Kiest u voor de Spiegelstraat: De tweede gracht is de Prinsengracht, sla hier linksaf. MoneyView is gevestigd op 

Prinsengracht 468, vlakbij de kruising met de Leidsestraat. U kunt op de Prinsengracht parkeren in Parking de Hoofdstad. 

Kiest u voor nog even doorrijden: Let dan op de verkeersborden. Hierop ziet u parkeergarage ‘Byzantium’ staan. Volg de borden, 

parkeer uw auto in Byzanium en wandel via het Leidseplein naar de Prinsengracht (1e gracht na Leidseplein, rechtsaf)  

Vanuit het Westen:  

Op de A10-afrit S106, bij de Verkeerslichten rechtsaf. Op het Surinameplein eerst rechtdoor en dan schuinlinks de Overtoom op (volg 

de borden “Oud West” / “Centrum”). Overtoom helemaal afrijden en aan het einde rechtsaf. Volg nu de borden ‘Byzantium’, of rijd 

nog even rechtdoor op de Stadhouderskade. Als u kiest voor Byzantium kunt u hier de auto parkeren en via het Leidseplein naar de 

Prinsengracht wandelen (1e gracht na Leidseplein, rechtsaf). Als u nog even doorrijdt, kunt u vóór het Rijksmuseum linksaf de 

Spiegelgracht op. De tweede gracht is de Prinsengracht, sla hier linksaf. MoneyView is gevestigd op Prinsengracht 468, vlakbij de 

kruising met de Leidsestraat.  

U kunt parkeren op de grachten of in de dichtstbijzijnde parkeergarages zoals hieronder aangegeven.   

Parking ‘ De Hoofdstad’  

(2 minuten lopen)  

Byzantium  

(5 minuten lopen)  

Euro Parking  

(15 minuten lopen)  

Prinsengracht 540  Tesselschadestraat 1-G  Marnixstraat 250  

Per openbaar vervoer:  

Tramlijn 2, 11  en 12 hebben alle een halte op het Centraal Station en brengen u naar MoneyView: stap uit op de halte 

‘Prinsengracht’. MoneyView is gevestigd op Prinsengracht 468, vlakbij de kruising met de Leidsestraat.   


