
Routebeschrijving naar  

Comedy Theater in de Nes 
 

Trein 

Uitstappen op Amsterdam Centraal Station. Vanaf het station is het 

mogelijk om met de tram, metro of te voet naar het Comedy Theater in de Nes te 

komen.  

 

 

Metro 

Vanaf Amsterdam Centraal Station 

51 Westwijk 

53 Gaasperplas 

54 Gein 

 

Uitstappen bij metrohalte Nieuwmarkt, de Oude Hooghstraat volgen richting Damstraat, 

dan links de Nes in. Het Comedy Theater in de Nes vindt u na ongeveer 250 meter aan 

uw rechterhand, Nes 110.  

 

 

Tram  

Vanaf Amsterdam Centraal Station 

Tram 4 RAI 

Tram 9 Diemen-Sniep 

Tram 16 VU Medisch Centrum  

Tram 24 VU Medisch Centrum 

Tram 25 Pres. Kennedylaan 

 

Uitstappen bij tramhalte Spui (Rokin). U loopt door de Kalfvelsteeg en gaat rechts de 

hoek om. Direct om de hoek vindt u aan uw rechterhand het Comedy Theater in de Nes, 

Nes 110.  
Let op: i.v.m. werkzaamheden aan de NZ-lijn kunt u enig hinder ondervinden. Indien u niet kunt uitstappen op 
bovengenoemde halte stap dan uit bij halte ‘Dam’ of ‘Muntplein’. Vanaf beide haltes loopt u richting Rokin ter 
hoogte van nummer 93 en gaat hier de Kalfvelsteeg in. 

 

 

Te voet  

Vanaf Amsterdam Centraal Station is het 

ongeveer vijftien minuten lopen naar het 

Comedy Theater in de Nes. U steekt het 

stationsplein over richting Damrak, vervolg 

deze weg tot aan de Dam. Op het plein gaat 

u rechts de Nes is (op de hoek van de 

Damstraat en de Nes) en gaat vervolgens 

rechtdoor. Na ongeveer 250 meter bent u 

gearriveerd op de Nes 110.  

 

[plattegrond]  

 

 



Auto 

U kunt uw auto parkeren in een van de parkeergarages in de buurt 

van het Comedy Theater in de Nes: Parking de Bijenkorf (Dam 1) en 

Parking Waterlooplein (Valkenburgerstraat 238, onder Albert Heijn 

complex, hoek Jodenbreestraat). Vanaf het Waterlooplein neemt u 

tram 9 en tram 14 richting Centraal Station nemen, uitstappen halte 

Spui (Rokin).  
Let op: i.v.m. werkzaamheden aan de NZ-lijn kunt u enig hinder ondervinden. Indien u niet kunt uitstappen op 
bovengenoemde halte stap dan uit bij halte ‘Dam’ of Muntplein. Vanaf beide haltes loopt u richting Rokin ter 
hoogte van nummer 93 en gaat hier de Kalfvelsteeg in. Recht om de hoek vindt u direct het Comedy Theater in 
de Nes.  

 

Parkeren in Amsterdam Centrum is niet goedkoop, daarom kunt u ook gebruik maken 

van P+R (Parkeren+Reizen). U parkeert uw auto op een P+R-locatie aan de rand van de 

stad en u reist verder met het openbaar vervoer. U kunt uw auto al voor € 5,50 

parkeren, uw auto staat onder toezicht geparkeerd. 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.   

 

 
Indien u meer informatie wenst over de bereikbaarheid binnen Amsterdam, ga dan naar 
www.bereikbaaramsterdam.nl.  

 

 
 

 

 

 


