HISTORISCHE CAFÉS, SALONS & BRASSERIE
Routebeschrijving Heffer (incl. plattegrond complex)
Aan de achterkant van de Beurs van Berlage, in hartje Amsterdam, staat het voormalig
stadsaccijnshuis. In dit imposant classicistische gebouw uit 1637 bevindt zich complex Heffer. Het
complex bestaat uit verschillende cafés, salons en restaurants. De imposante historische ruimtes
worden getypeerd als klassiek, stijlvol en informeel. Ideaal voor uw lunch, (dispuut)borrel, vergadering,
diner, feest of bedrijfsuitje. Tevens bieden wij u verschillende arrangementen op maat. Tot snel!
Adres
Heffer
Oudebrugsteeg 7
1012 JN Amsterdam
Telefoon Reserveringen: +31 (0)20-428 44 88
Telefoon Administratie: +31 (0)20-428 44 89 (Bereikbaar ma t/m vr: 13.00-16.00u)
Fax +31 (0)20-428 44 89
E-mail: info@heffer.nl
Parkeergelegenheid
Aan het Beursplein op 200 meter afstand van Heffer bevindt zich een grote parkeergarage met 400 plaatsen
onder ‘De Bijenkorf’ Amsterdam. De parkeergarage is dag & nacht geopend. Voor telefoonnummers en overige
parkeergarages in de buurt zie hieronder.
ANWB Parking Amsterdam Centraal
Prins Hendrikkade 20
460 plaatsen
Tel. (020) 638 53 30
www.p1.nl
Bijenkorf Parkeergarage
Dam 1
400 plaatsen
Tel. (020) 552 17 00
www.bijenkorf.nl

Parkeergarage De Kolk
Nieuwezijdskolk 18
400 plaatsen
Tel. (020) 427 14 49
Parkeergarage Krasnapolsky
Dam 9
150 plaatsen
Tel. (020) 554 49 11

www.krasnapolsky.nl

Routebeschrijving
Richting Heffer en Bijenkorf Parkeergarage:
Vanaf de Ringweg (A10) neemt u bij afslag Duivendrecht de richting S112 (Centrum). U volgt nu de
Gooiseweg. Bij de rotonde gaat u schuin rechtsaf (S112) de Wibautstraat in. U rijdt de Wibautsstraat
uit en slaat linksaf op de grote rotonde van het Mr. Visserplein.
Of: Vanaf de Ringweg (A10) neemt u de afslag Volendam (S116, Centrum). Na de IJtunnel gaat u
rechtdoor. Volg de borden ‘Muziektheater’. U rijdt over de Valkenburgerstraat naar de grote rotonde
van het Mr. Visserplein. Ga hier rechtdoor.
Vanaf het Mr. Visserplein rijdt u langs Waterlooplein en het Muziektheater/Stadhuis over de
Blauwburg, en gaat direct na de Blauwbrug rechtsaf.
U rijdt nu op de Amstel. Volg de Amstel tot op de Munt, sla rechtsaf het Rokin op. U volgt het Rokin tot
op de Dam. Recht voor u ziet u de toren van de Beurs van Berlage. Via de Dam direct na de Bijenkorf
rechtsaf in de Parkeergarage van de Bijenkorf. Heffer bevindt zich 200 meter verder aan de achterkant
van de Beurs van Berlage.
Richting ANWB Parking Amsterdam Centraal en Parkeergarage De Kolk:
Vanaf de Ringweg (A10) neemt u de afslag Volendam (S116, Centrum). Na de IJtunnel gaat u bij het
stoplicht rechtsaf (richting Havens) en rijdt u de Prins Hendrikkade op. Rijdt deze uit tot voorbij het
Centraal Station. Bij de eerste stoplichten na het CS vindt u aan uw rechterhand ANWB Parking
Amsterdam Centraal. Bij de eerste stoplichten voorbij het Centraal Station kunt u linksaf, de
Nieuwezijds Voorburgwal op. Daar is na enkele honderden meters aan uw linkerhand de
Parkeergarage De Kolk.
Openbaar vervoer
Heffer is goed te bereiken met het openbaar vervoer (bus/tram/metro/trein). Uitstappen bij de Dam of
het Centraal Station. Zowel de Dam als het Centraal Station liggen op nog geen vijf minuten
loopafstand van Heffer. Als u het Centraal Station verlaat loopt u rechtdoor het Damrak op. Dan gaat u
voor de Beurs van Berlage naar links de Oudebrugsteeg op en dan bevindt Heffer zich op de hoek
Beursstraat en Oudebrugsteeg (Achterkant Beurs van Berlage).
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HISTORISCHE CAFÉS, SALONS & BRASSERIE
Plattegrond Amsterdam

Plattegrond complex Heffer
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