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Openbaar vervoer
Vanaf Amsterdam Centraal Station
U neemt metro 54 richting Gein of metro 53 richting Gaasperplas. U stapt uit bij de halte Van
der Madeweg (± 15 min.).

Vanaf Utrecht en Leiden
U stapt uit op treinstation Duivendrecht. Vervolgens neemt u metro 50 richting Isolatorweg of
metro 54 richting Centraal Station. U stapt uit bij halte Van der Madeweg (eerste halte).
Vanaf halte Van der Madeweg loopt u het metrostation uit. U steekt de weg over en loopt
naar rechts. De eerste straat aan uw linkerhand (evenwijdig aan het spoor) is de
Ellermanstraat. Deze loopt u in. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts. Aan de overkant
van de straat, tegenover een garagebedrijf, bevindt zich ons kantoorpand.
Vanaf station Duivendrecht kunt u ook in ca. 10 minuten naar ons kantoor lopen. U gaat dan
als u het station verlaat rechtsaf in de richting van de bushaltes en volgt de weg onder de
spoorviaducten door. U loopt deze weg af tot u bij een grote verkeersweg komt en slaat dan
rechtsaf, vervolgens loopt u de derde straat aan uw rechterhand in, ons kantoor bevindt zich
aan het eind hiervan aan de rechterkant, op nummer 15.

Auto en parkeren
U neemt op de ringweg A 10 afslag s111 Amstel Business Park (Vanuit Utrecht niet afslag
s111 op de A2 nemen, maar doorrijden tot A10 ring-oost en pas op de ring afslag s111
nemen). Aan het eind van de afrit gaat u linksaf, de weg volgen met een bocht naar links
(langs het tankstation) tot de kruising. Daar gaat u linksaf richting Amstel II/Duivendrecht (dit
is de Spaklerweg). Bij het stoplicht gaat u rechtdoor en meteen daarna de eerste weg links. U
bent nu in de Ellermanstraat. Ons kantoor bevindt zich aan het einde van de straat aan uw
rechterhand. Het parkeertarief (op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur) is € 0,85 per uur met
een maximum parkeerduur van 3 uur.

Let op:
In routeplanners staat de
Ellermanstraat soms
vermeld onder gemeente
Duivendrecht in plaats
van AmsterdamDuivendrecht.

