
Pont vanaf het centraal station 
De pont vertrekt achter het centraal station. Je neemt de meest linkse pont richting NDSM-
werf. 
Vertrektijden Centraal Station - NDSM-werf: 9.00 - 9.15 - 9.30 – 9.45 – 10.15. Hierna vaart 
de pont om het half uur tot 15.45, vervolgens om het kwartier tot 18.45 en dan weer ieder 
half uur. 
Terug NDSM-werf – Centraal Station: 10.00 - 10.30 etc. Tot 16.00 vaart de pont om het half 
uur en tussen 16.00 en 19.00 om het kwartier. Vanaf 19.00 vaart de pont om het half uur. 
 
Pont vanaf de Tasmanstraat (Houthavenveer) 
Vertrektijden Houthaven - NDSM-werf: 9.15 - 9.35 - 9.55 - 10.15 – 10.45 etc. Tot 16.15 vaart 
de pont om het half uur en daarna om de 20 minuten: 16.15 - 16.35 - 16.55 etc. 
Terug NDSM-werf - Houthaven: 10.22 - 10. 52 etc. Tot 16.25 vaart de pont om het half uur 
en daarna om de 20 minuten: 16.25 - 16.45 - 17.05 etc. 
 
Fietsroute 
Hier de routebeschrijving naar Abrikozenstraat 108 vanaf het NDSM-pontje. 
Fiets rechtdoor naar de Klaprozenweg (grote doorgaande weg). Je hebt dan twee 
mogelijkheden: 
 
1. Korte doorsteekroute - je gaat in principe zoveel mogelijk rechtdoor 
* Voor je zie je een groot, rood gebouw. Links ervan loopt een voetpad, je eerste doorsteek. 
Je moet wel even naar links, oversteken en om het hek heen. 
* Na het voetpad ga je rechtdoor de Modelmakerstraat in. 
* Bruggetje over, langs de kinderboerderij 
* Rechtdoor de Tegenhouderstraat in en deze uitrijden. 
* Werktuigstraat oversteken en tussen twee huizen je tweede doorsteek in. Deze wordt de 
Dadelstraat. 
* Aan het eind links en meteen rechts. Dit is de Abrikozenstraat. 
* Nummer 108 zit in het eerste rijtje blauwe huizen aan de rechterkant. 
 
2. Wat langere, simpelere route 
* Naar rechts tot aan stoplichten. Hier oversteken en rechtdoor Atatürk in. 
* Nu volg je een tijdje de busroute, dwz je gaat links en weer meteen rechts mee met de 
bochten van de weg. 
* Je zit nu op de Scheepsbouwweg. Deze rijd je uit. 
* Dan met de bocht mee de Werktuigstraat in. Nu moet je even opletten om de juiste 
doorsteek te nemen. 
* Ongeveer 30 meter na het bushokje vind je rechts een doorsteek tussen twee huizen. 
* Ga naar rechts en rij na de doorsteek de Dadelstraat in. 
* Aan het eind links en meteen rechts. Dit is de Abrikozenstraat. 
* Nummer 108 zit in het eerste rijtje blauwe huizen aan de rechterkant. 


