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Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

Op 15 november 2014 gaan wij naar het Eye Filmmuseum in Amsterdam en is er de 
mogelijkheid om aansluitend een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum. 

Sinds 5 april 2012 is het EYE Filminstituut Nederland, ontworpen 
door het Weense bureau Delugan Meissl Associated Architects 
(DMAA), voor publiek geopend. Het opvallende gebouw bevat 
onder anderen vier filmzalen, tentoonstellings-ruimte en een 
café-restaurant  
Dit nieuwe en zeer interessante museum is gelegen aan de IJ-
promenade. Op veel navigatiesystemen is het adres 
IJpromenade 1 (nog) niet vindbaar, u navigeert dan het best 
naar Tolhuisweg 5. Zie de routebeschrijvingen verderop. 

U wordt verwacht tussen 10:00 uur en 10:30 uur in het Eye Bar Restaurant en wordt ontvangen 
met koffie/thee en appelgebak (of eventueel citroentaart of cheesecake). 

Om 11:00 uur precies gaan wij onder leiding van een 
uitstekende gids Wendeline Dijkman de gebouwen bekijken. Het 
is een fantastisch mooie en functionele architectuur. Onze 
rondleiding duurt tot ± 12:15 uur, waarna wij worden afgeleverd 
bij de Tentoonstellingsruimte.  

In de tentoonstellingsruimte gaan wij genieten van een prachtige 
tentoonstelling van het werk van Anthony McCall. Sinds de jaren 
zeventig heeft McCall een opmerkelijk oeuvre opgebouwd dat 
bestaat uit tekeningen, performances en grote installaties die hij 
Solid Light Films noemt. Met deze films van massief licht onderzoekt McCall de basiselementen van 
cinema: licht en projectie. De lichtsculpturen zijn constant in beweging en bevinden zich in het 
grensgebied tussen film en beeldende kunst. Er is daar geen gids. 

Wij moeten uiterlijk om 13:15 uur terug zijn in het Restaurant, want dan gebruiken wij samen een 
broodjeslunch. Er zijn broodjes met diverse soorten beleg: jonge kaas, oude kaas, boerenachterham, 
enz.. U kunt daar een drankje bij nemen.   

Naar verwachting duurt de lunch tot ± 14:00 uur.  

 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 

 
 
Hengelo Ov. : 4 november 2014 
Betreft : Bezoek EYE Filmmuseum en  
  eventueel het Rijksmuseum Amsterdam 

Op de deelnemerslijst bij deze convocatie 
kunt u zien voor welke onderdelen van het 
programma u heeft ingeschreven.  
De deelnemerslijst staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerking: 
-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per post. 
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Hierna kunt u kiezen. 

 Of u blijft in het Filmmuseum en gaat op eigen gelegenheid verder met de bezichtiging.  
De tentoonstelling van McCall is de hele middag nog te zien. 

 Of u vertrekt naar het Rijksmuseum om daar een bezoek te 
brengen op eigen gelegenheid.  

In onze oorspronkelijke planning van de winterevenementen 
was een gezamenlijk bezoek aan het Rijksmuseum 
opgenomen, doch dit bleek onmogelijk te zijn.  
Een gezamenlijke ontvangst en daarna rondleiding kon niet 
worden gerealiseerd wegens strakke bezoek- en betalings-
procedures. Vreemd genoeg was er tijdens onze 
onderzoekingen bij de voorbereiding ook (nog) geen ruimte 
beschikbaar waar wij de ontvangst zouden kunnen doen. 

Toegangsprijs zonder museumkaart: € 17,50.  
Houders Museumkaarten: gratis. 

 

EYE-dagkosten:  zonder museumkaart  € 35,00 per persoon    
met museumkaart € 27,00 per persoon   

 In de dagkosten zijn opgenomen: toegangsprijs EYE museum en tentoonstelling 
McCall, ontvangst, de gids voor de rondleiding en de lunch. 

 
Ik wens u alvast een goede reis en zeg "graag tot ziens by EYE", 
Namens de SGS Contactcommissie, 
 
 
 
Roelof Kruijshoop 
 
 

 

deze kosten met ons af te rekenen  
 bij aankomst in het restaurant.  
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ROUTEBESCHRIJVINGEN  

 

Met openbaar vervoer is het eenvoudig om er te komen: 
 

Per trein naar Amsterdam CS 

EYE ligt recht tegenover Amsterdam-Centraal Station. Bij aankomst op het Centraal Station neem je 
de uitgang aan de Noordzijde; vanaf hier is EYE al duidelijk te zien.  Neem vervolgens de gratis pont 
(richting Buiksloterweg) om het IJ over te steken. 

Neem vervolgens de gratis Pont 

Vanaf Amsterdam-Centraal Station gaat 24 uur per dag een gratis pont naar de overkant van het IJ 
(Buiksloterweg, reisduur 3 minuten). Je kunt opstappen op de twee middelste pontons.  
Sla na aankomst in Amsterdam-Noord direct linksaf: te voet ben je binnen drie minuten bij EYE. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Amsterdam 
Centraal Station 

Op de pont 
stappen kan 
bij de twee 
middelste 
pontons 

Na verlaten van de 
pont direct linksaf 
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Autoroute 

Op veel navigatiesystemen is het adres IJpromenade 1 (nog) niet vindbaar, u navigeert het best naar 
Tolhuisweg 5. 

EYE is bereikbaar via de IJtunnel en de Ringweg A10. Vanaf deze wegen neem je: 
- afslag S116 richting S118 over de Johan van Hasseltweg; 
- bij Mosplein linksaf naar de van der Pekstraat; 
- Van der Pekstraat gaat over in Buiksloterweg; 
- meteen in de eerste bocht rechtsaf de Tolhuisweg in; 
- bij de Tolhuisweg tweede linksaf, hier bevindt zich een (onbewaakt) parkeerterrein  

(€ 1,- per half uur). 

Parkeren 

Recht achter het gebouw van EYE is een (betaald) parkeerterrein, met plaats voor ongeveer 200 
auto's. De kosten zijn € 1,- per half uur. De parkeerplaats is niet bewaakt: laat geen waardevolle 
spullen achter in uw auto. Het parkeerterrein wordt geëxploiteerd door de gemeente Amsterdam 
(projectbureau Noordwaarts), in afwachting van een parkeergarage voor EYE-bezoekers. Neem bij 
storingen aan de toegangsapparatuur of aan de betaalautomaat contact op met de Meldkamer 
Parkeergebouwen tel. 020-5632990. Voor overige vragen of klachten: pgklachten@ivv.amsterdam.nl 

Invalidenparkeerplaats 

Voor minder validen wordt een parkeerplaats vrijgehouden. Voor deze plaatsen geldt hetzelfde tarief 
als voor de reguliere parkeerplaatsen. 

Komend uit de IJ Tunnel 
in Noordelijke richting 

EYE Filmmuseum 
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Van het EYE Filmmuseum naar het Rijksmuseum 

 
Loop terug van het EYE Filmmuseum naar de pont, 

- Neem de pont naar het CS-station, 
- Neem Tram 5 of Tram 2 aan de westzijde van de voorkant van het station (gaat elke 4 min.), 
- Uitstappen bij Halte Rijksmuseum aan de Hobbemastraat, 
- Reisduur ± 18 minuten, u heeft een OV chipkaart nodig om met de tram te mogen reizen. 

De eenmalige chipkaart. 

- Als u nog geen OV-chipkaart bezit en er geen wilt aanschaffen, is er de zogenaamde 
eenmalige chipkaart (los kaartje).  Gewone OV-chipkaarten zijn bijv. te koop bij AH of Bruna 
en die kosten € 7,50.  
Hierna moet u eerst saldo laden met uw bankpas bij de kaartjes automaat. 
Dit is een papieren kaartje met een chip die het voormalige papieren kaartje vervangen heeft. 
Deze papieren chipkaart is te koop bij de NS-kaartautomaat. U hoeft op dit kaartje geen saldo 
te laden. U checkt er wel mee in en uit. 

- U betaalt u een toeslag van € 1 om de productiekosten van het kaartje te dekken. 
- Als u weer terugreist naar het station, moet u opnieuw zo'n eenmalig kaartje kopen. 
- Vergeet niet in te checken en uit te checken. 

Lopen kan ook, maar dan ben je 40 minuten onderweg om de 4,5 kilometer te overbruggen. 


