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In onderstaande beschrijvingen staan de meest gebruikelijke routes naar ons kantoor in Amsterdam.  

Let op! Er is hierbij vanuit gegaan van een normale situatie voor zowel OV als auto. Controleer voor 

vertrek altijd de actuele media zoals van AnaarBeter.nl, Google Maps en 9292ov.nl. 

Met de auto: 

Vanaf A6 Almere/A9 Amersfoort 

▪ Vanaf de A9 neemt u afrit 3 Amsterdam-Zuidoost (Muntbergweg). 
▪ Weg vervolgen naar A9. 

▪ Neem na circa 400 meter afslag 3 Amsterdam-Zuidoost naar S111 (Amsterdam-Zuidoost). 
▪ Na circa 160 meter rechtsaf (Muntbergweg/S111). 
▪ De eerste afrit rechts (Laarderhoogtweg). 
▪ Laarderhoogtweg draait naar rechts en wordt de Hullenbergweg. 
▪ Na circa 400 meter ziet u het gebouw aan uw rechterzijde. 

Vanaf A2 Amsterdam 

▪ Vanaf de A2 neemt u afslag 1 (Ouderkerk aan de Amstel/Amsterdam-Zuidoost). 
▪ Na circa 600 meter linksaf (Burgemeester Stramanweg/N522). 
▪ Neem de oprit S111 (Duivendrecht). 
▪ Houdt rechts aan bij de splitsing en voeg in op de Holterbergweg/S111). 
▪ Na circa 260 meter rechtsaf (Hessenbergweg). 
▪ Weg vervolgen naar Karspeldreef. 

▪ Na circa 260 meter rechtsaf (Hullenbergweg) 

▪ U ziet het gebouw aan uw linkerzijde. 

Vanaf A2 Utrecht/A4 Den Haag/A4 Schiphol/A9 Haarlem 

▪ Vanaf de A2 rijdt u richting Amsterdam. 
▪ Bij knooppunt Holendrecht richting Amsterdam-Zuidoost/Amersfoort (A2/A9) 

▪ Neem afrit 3 (Kantorenpark Zuidoost (S111)). 
▪ Na circa 400 meter rechtsaf (Muntbergweg/S111). 
▪ Na circa 230 meter rechtsaf (Laarderhoogtweg). 
▪ Laarderhoogtweg draait naar rechts en wordt de Hullenbergweg. 
▪ Na circa 400 meter ziet u het gebouw aan uw rechterzijde. 

Met het OV:  

Vanaf diverse richtingen 

▪ Metro lijn 54 (Gein) tot halte Bullewijk. 
▪ Vertrek in zuidwestelijke richting op Karspeldreef naar Hullenbergweg. 

▪ Sla linksaf naar de Hullenbergweg. U vindt het gebouw aan uw rechterzijde. 

Parkeren 

Bij ons kantoor in Amsterdam is eigen parkeergelegenheid aanwezig. 


