
Indien u onverhoopt verhinderd mocht zijn dient u dat tijdig te melden. Dat is uiterlijk op de woensdag voor ons bezoek. 
Afzeggingen melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com. 

Als u dit niet tijdig doet is er een grote kans op financiële consequenties . 

 

 
  
 
 
 

 

Beste vrienden en vriendinnen van SGS CC, 

Op  Zaterdag 24 november 2018 bezoeken wij “Hermitage” in Amsterdam. 

De "Hermitage St.-Petersburg" is een van de belangrijke musea ter wereld. 
Daar zijn altijd objecten uit de collectie van het "Staatsmuseum de 
Hermitage" in St.-Petersburg. 

U wordt verwacht vanaf 11.00 uur in het restaurant van de Hermitage, 
alwaar de koffie met appeltaart kan worden verorberd.  
Een routebeschrijving en de parkeermogelijkheden staan verderop. 

Om 12.00 uur zullen wij de tentoonstelling “Classic Beauties” gaan bekijken; kunstenaars, Italië en de 
schoonheidsidealen van de 18de eeuw.  
Heel Europa kijkt halverwege de achttiende eeuw met 
grote spanning naar de opgravingen in Italië.  
De schoonheid van de kunstschatten die boven 
komen, slaat in als een bom. Ze worden dé inspiratie-
bron voor kunstenaars, die de lichamelijke 
schoonheid van de klassieken herontdekken en perfectioneren.  
Het lokt een rage uit onder jonge aristocratische Europeanen: zij gaan op Grand Tour. Velen 
ondernemen de maandenlange reis naar Italië, in het bijzonder naar Rome. Ook Johann Wolfgang 
von Goethe en de ‘graaf en gravin van het Noorden’, de latere Russische tsaar Paul en zijn vrouw 
Maria Fjodorovna. In de Eeuwige Stad ontmoeten Grand Touristen beroemde 
kunstenaars: Pompeo Batoni, Anton Raphael Mengs, Angelika Kauffmann en de 
beroemdste van allemaal, Antonio Canova.Om 13.30 uur zullen wij in het 
restaurant een eenvoudige lunch gebruiken.  
Deze lunch bestaat uit twee pistolets per persoon en vergezeld van koffie, thee 
en jus d`orange. 

Na de lunch zullen wij  de andere tentoonstellingen in de Hermitage gaan 

bekijken, “Portrait Gallery of the Golden Age en het Outsider Art Museum”. 

Om 17.00 uur “worden wij het museum uitgegooid” en zullen wij gaan borrelen 
en dineren in het “Restaurant Amstelhoeck” (Amstel 1, vlak bij de Stopera), op 
loopafstand van de Hermitage. 

Dagkosten ± € 50 p.p. voor toegang museum bezoek met audiotour, ontvangst 
en lunch. Met een geldige Museumkaart € 25 korting p.p.. 
De dagkosten te betalen bij binnenkomst in het Restaurant. 
De toegangskaarten worden door de contactcommissie voor u gekocht,  
►► niet zelf kopen s.v.p.. 

Namens de SGS Contactcommissie,   
Roelof Kruijshoop 

 

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 
 
 

Hengelo Ov. : 11 november 2018 
Betreft:   Winterevenement “Hermitage Amsterdam“ 
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Als u reist per spoor en gaat lopen (ca. 20 minuten) 

NS Amsterdam Centraal  naar Hermitage via Amstel :  lopen 22 min. (1,8 km) (blauwe 

stippenlijn) 

 

 

Amsterdam Centraal = Stationsplein, 1012 AB 

Amsterdam 

Loop naar het zuidoosten op het Stationsplein 

Na 220 meter  Sla rechtsaf naar de Kamperbrug 

Na 50 meter    Sla linksaf naar de Prins 

                                                         Hendrikkade 

Na 110 meter  Sla rechtsaf naar de Geldersekade 

Na 400 meter  Ga rechtdoor op de Nieuwmarkt 

Na 110 meter Weg vervolgen naar de 

                                          SintAntoniesbreestraat 

Na 290 meter Sla rechtsaf naar Zwanenburgwal 

Na 220 meter De Zwanenburgwal draait iets naar 

links en wordt de Amstel 

Na 400 meter bestemming bereikt :  

Hermitage Amsterdam Amstel 51 
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Openbaar vervoer 

Tram:  Lijn 9, halte Waterlooplein 
Metro:  Lijn 51, 53, 54 halte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht 

 

Als u reist met de auto: 

In de directe omgeving is betaald parkeren op straat beperkt mogelijk 

De dichtstbijzijnde bewaakte parkeergarages zijn die van Het Muziektheater en parking Waterlooplein 

aan de Valkenburgerstraat  

Parkeerplaatsen in de buurt van het museum: zie de P’s voor de parkeergarages 
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Routebeschrijvingen met de auto  

Naar Parkeergarage Muziektheater : Adres: Waterlooplein 1  

Routebeschrijving (vanaf A10): Vanuit oostelijke richting (Amersfoort): U neemt u de A1 richting 

Amsterdam, bij knooppunt Watergraafsmeer volgt u de A10 richting Den Haag. Vervolgens neemt u 

afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze weg volgt u tot 

de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is het Mr. Visserplein. Op het Mr. Visserplein slaat u linksaf. 

De parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. (volg P Muziektheater)  

Vanuit zuidelijke richting (Utrecht): U neemt de A2 richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel gaat u 

de A10 op richting afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). 

Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is het Mr. Visserplein. Op het Mr. 

Visserplein slaat u linksaf. De parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. (volg P Muziektheater).  
Vanuit westelijke richting (Haarlem): U neemt de A9 richting Utrecht. Bij knooppunt Badhoevedorp 

volgt u de A4 richting Amsterdam. Vervolgens volgt u borden richting Amersfoort (A10). Op de 

ringweg neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze 

weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is het Mr. Visserplein. Op het Mr. Visserplein 

slaat u linksaf. De parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. (volg P Muziektheater).  

Vanuit zuidwestelijke richting (Den Haag, Schiphol): U neemt de A4 richting Amsterdam. U volgt de 

borden richting Amersfoort. Vanaf de A10 neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de 

rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Dit is het 

Mr. Visserplein. Op het Mr. Visserplein slaat u linksaf. De parkeergarage zit dan aan uw rechterhand. 

(volg P Muziektheater).  
 

Naar Parkeergarage Waterloplein: 

Routebeschrijving (vanaf A10):  
Vanuit oostelijke richting (Amersfoort): U neemt u de A1 richting Amsterdam, bij knooppunt 

Watergraafsmeer volgt u de A10 richting Den Haag. Vervolgens neemt u afslag S112. Einde afslag 

gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het 

Waterlooplein. Neem de 2e afslag van de rotonde richting IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw 

linkerhand (volg P Waterlooplein).  

Vanuit zuidelijke richting (Utrecht): U neemt de A2 richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel gaat u 

de A10 op richting afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). 

Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Neem de 2e afslag van de rotonde 

richting IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw linkerhand (volg P Waterlooplein).  

Vanuit westelijke richting (Haarlem): U neemt de A9 richting Utrecht. Bij knooppunt Badhoevedorp 

volgt u de A4 richting Amsterdam. Vervolgens volgt u borden richting Amersfoort (A10). Op de 

ringweg neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze 

weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Neem de 2e afslag van de rotonde richting 

IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw linkerhand (volg P Waterlooplein). 

Vanuit zuidwestelijke richting (Den Haag, Schiphol): U neemt de A4 richting Amsterdam. U volgt de 

borden richting Amersfoort. Vanaf de A10 neemt u afslag S112. Einde afslag gaat u linksaf. Bij de 

rotonde rechtsaf (Wibautstraat). Deze weg volgt u tot de grote rotonde bij het Waterlooplein. Neem de 

2e afslag van de rotonde richting IJtunnel. De garage zit daar direct aan uw linkerhand (volg P 

Waterlooplein).  

Vanuit noordelijke richting (Zaandam): U neemt de A8 richting: Amsterdam/Amersfoort. Bij knooppunt 

Coenplein volgt u de A10 richting Amersfoort en neemt u afslag S116 Amsterdam-Noord (Centrum). U 

komt dan door de IJ-tunnel. Na het verlaten van de IJ-tunnel ligt na een paar honderd meter aan uw 

rechterhand parkeergarage Waterlooplein (P Waterlooplein volgen).  
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Na het parkeren looproute Waterlooplein naar Hermitage:  
bij het verlaten van de parkeergarage Waterlooplein loopt u links de Jodenbreestraat op richting het 
Mr. Visserplein.  
Hier steekt u de Jodenbreestraat rechts over en volgt u de straat Waterlooplein tot aan de Blauwbrug. 
Met de Amstel aan uw rechterhand steekt u de straat over en vervolgt uw route langs de Amstel.  
Na het passeren van de Walter Suskin brug zult u na nog geen 50 meter arriveren bij de hoofdingang 
van de Hermitage Amsterdam. 

 
Looproute van Hermitage naar Restaurant Amstelhoeck.  

Gereserveerd voor ons om 17 uur (4 minuten lopen) 

 
 
 


