DAALWIJKDREEF 47
1103 AD AMSTERDAM
Tel: 020 - 820 21 27

ROUTEBESCHRIJVING AUTO
Voor navigatiesystemen: Bij het invoeren
van ons adres in navigatiesystemen, blijkt
dat niet alle systemen u bij ons afleveren
• U herkent ons aan de paarse vlaggen,
wij zitten direct aan de doorgaande weg
(daalwijkdreef) gevestigd.

Den Haag: Voeg in op de A12 richting Rotterdam/Amsterdam/Utrecht • Volg de borden A4/E19 richting Amsterdam
• Neem afslag Leidschendam en voeg in op de A4/E19 richting Amsterdam • Voeg in op A10 • Neem afslag s112
e
richting Duivendrecht/Diemen-Zuid, voeg rechts in op s112 (Gooiseweg) • Neem de 2 afrit Diemen (E- buurt/
Bergwijkpark) • Sla linksaf naar de Daalwijkdreef • Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u rechtsaf, hier bevindt zich
rechts van de weg het Smart Business Center.

Haarlem/ Alkmaar: Neem de A9 richting Amsterdam • Houd rechts aan bij Knooppunt Badhoeverdorp en volg de
borden A4/ E19 richting luchthaven Schiphol/Amsterdam • Vervolg uw weg op de A4 richting Amsterdam (links)
Vervolg u weg naar de A10 en volg de routebeschrijving zoals hierboven vanaf de A10.

•

Utrecht: Neem de A2 richting Amsterdam • Na knooppunt Holendrecht, volg de A9 (Gaasperdammerweg) richting
Amersfoort/Almere • Neem afslag 2-Amsterdam Bijlmermeer richting s112 • Sla linksaf naar de s112 (Gooiseweg)

• Neem afslag Diemen (D-buurt/Venserpolder/E- buurt/Bergwijkpark) • Einde van de afrit gaat u bij de stoplichten
rechtdoor het parkeerterrein op van Smart Business Center.

Schiphol: Neem de A9 richting Utrecht/Amersfoort tot knooppunt Holendrecht • Volg daarna een klein stukje de A2
richting Amsterdam en volg de routebeschrijving hierboven vanaf na knooppunt Holendrecht.

Almere/Amersfoort: Neem de A1 richting Amsterdam/Muiden •

Houd rechts aan bij knooppunt Diemen en volg

de A9 (Gaasperdammerweg) richting Amsterdam-Zuidoost/Haarlem/Luchthaven Schiphol

• Neem de afslag 2

Amsterdam- Bijlmermeer en voeg rechts in op de S112 (Gooiseweg) • Neem afslag Diemen (D-buurt/Venserpolder/
E-buurt/ Bergwijkpark) • Einde van de afrit gaat u bij de stoplichten rechtdoor het parkeerterrein op van Smart Business
Center.
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ROUTEBESCHRIJVING OV
•Op hoek van op-en afrit Gooiseweg,
afslag s112

TREIN
Neem de trein naar Diemen-Zuid of Amsterdam Bijlmer Arena.

•Direct gevestigd aan de hoofdweg
•Herkenbaar door grote paarse vlaggen

Vanaf Station Diemen Zuid

Looproute (ca. 7 minuten): Vanaf het perron loopt u naar de uitgang stationshal • In de stationshal neemt
u de eerste uitgang aan uw linkerhand, ga linksaf richting het ‘Campus’ • Volg rechtdoor het pad door het
campus heen • Bij de ingang van het Bergwijkpark houdt u het rechtervoetpad aan die rechtdoor loopt • U
volgt dit pad zoveel mogelijk rechtdoor • Nadat u het park uit bent, vervolgd u de weg langs het fietspad
rechtdoor (met containerwoningen aan uw linkerkant) • Als u het tunneltje uitkomt, neemt u gelijk links de
stenentrap naar boven waar u bij een doorgaande weg komt • Aan de linkerkant ziet u ons gebouw,
herkenbaar aan de paarse vlaggen.

Bus: Neem de rechter uitgang in de stationshal op Diemen Zuid • Loop over het P&R terrein naar einde van
het parkeerterrein • Onder de viaduct aan rechterkant van de rotonde, zit de bushalte waar u kunt opstappen
voor BUS 44 richting Bijlmer Arena • Na 2 minuten stapt u uit bij halte Echtenstein • Het gebouw zit dan
schuin aan de overkant van de weg.

Vanaf Station Amsterdam Bijlmer Arena
• GVB bus 44 richting Diemen Noord (12 minuten)
• GVB bus 45 richting Holendrecht ( 7 minuten)
Bij halte Echtenstein stapt u uit vlak voor de hoofdingang van Smart Business Center.

Vanaf Station Amsterdam Centraal & Amsterdam-Amstel

Metro: Neem Metro 53 richting Gaasperplas en stap uit op metrostation Diemen Zuid • Neem de uitgang
Dalsteindreef (kant van het campus, zie vlaggen) en volg de routebeschrijving hierboven vanaf Diemen Zuid.

Voor een juiste routebeschrijving van deur-tot-deur, adviseren wij ook vooraf de reiswijzer 9292.nl te raadplegen.
Let op: 9292.nl verwijst u mogelijk via metrostation Verrijn Stuartweg, wij adviseren u om toch via Diemen
Zuid te gaan en vanaf daar de bovenstaande routebeschrijving aan te houden.

