
How to get to the Faculty of Law (English) 
 

To get to the Faculty of Law from Amsterdam Central Station (Train Station), you can 
use tramlines 4, 9, 16, 24, or 25. Get out at the second stop (Spui). The street you are 
on now is the Rokin. Take a left and cross the bridge to enter the alley 
Langebrugsteeg. Follow it through to Grimburgwal. At the end of Grimburgwal, take 
a left onto the canal named Oudezijds Achterburgwal. Immediately on your right hand 
side is the gate to the Oudemanhuispoort. Go through the gate and go halfway down 
the passage. On your left hand side, you will find the courtyard with the main entrance 
to the Faculty of Law. 

Alternatively, you can use the metro to get to the faculty. You can take any metro line 
departing from Amsterdam Central Station. Get out at Nieuwmarkt station. From the 
metro station, take the exit that leads to Oude Hoogstraat. Go left into Oude 
Hoogstraat, cross the bridge and immediately turn left into Kloveniersburgwal. 
Follow along the canal for about 200 meters. The gate to the Oudemanhuispoort will 
be on your right hand side. Go through the gateway and halfway down the passage. 
On your right hand side, you will find the courtyard with the main entrance to the 
Faculty of Law. 

Location 
Oudemanhuispoort 4-6 
1012 CN Amsterdam 
 

 
 
 
Routebeschrijving (Dutch) 
 
Om de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vanaf Amsterdam Centraal Station 
(treinstation) te bereiken, kunt u de tramlijnen 4, 9, 16, 24 en 25 nemen. U stapt uit op 
het Rokin, dit is de tweede halte (halte Spui).  

Voor de Oudemanhuispoort slaat u linksaf (voor de rondvaartboten) de 
Langebrugsteeg in; deze gaat over in de Grimburgwal. Aan het einde van de 
Grimburgwal gaat u linksaf de Oudezijds Achterburgwal op. Vrijwel direct aan uw 
rechterhand bevindt zich de Oudemanhuispoort. U loopt de poort in en halverwege 
ziet u links de binnentuin met de hoofdingang van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Vanaf het Centraal Station kunt u de Oudemanhuispoort  ook bereiken met de metro. 
U rijdt tot aan halte Nieuwmarkt; u verlaat het metrostation via de uitgang Oude 
Hoogstraat; vervolgens loopt u linksaf de Oude Hoogstraat in, de brug over en direct 
linksaf de Kloveniersburgwal op. U ziet de Oudemanhuispoort na ongeveer 200 m. 
aan uw rechterhand. U loopt de Poort in en halverwege ziet u aan de rechterkant de 
binnentuin met de hoofdingang van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Locatie 
Oudemanhuispoort 4-6 
1012 CN Amsterdam 


