Routebeschrijving Bevolkingsonderzoek Midden-West

Bevolkingsonderzoek Midden-West
Hoogoorddreef 54e
1101 BE Amsterdam
Telefoon 020 409 66 00
e

Kantorencomplex Europlaza, 7 etage
Wij verzoeken u vriendelijk zich te melden bij de
receptie op de begane grond.

Auto
Navigatieadres: Hoogoorddreef 58, Amsterdam.
Vanuit Den Haag
Neem de afslag op de A4/de E19 richting Amsterdam
Weg vervolgen naar de A10/de E19
Houd rechts aan bij het knooppunt Amstel en volg de borden E35/A2 richting Utrecht
Neem afslag 1 - Ouderkerk aan de Amstel richting Ouderkerk aan de Amstel/Amsterdam-Zuidoost
Sla linksaf naar de Burgemeester Stramanweg/de N522
Ga verder op de Burgemeester Stramanweg, rechts aanhouden
Neem de oprit naar s111 richting Duivendrecht
Sla rechtsaf naar de Holterbergweg/de s111
Sla linksaf naar de Hoogoorddreef
Ga voor het viaduct (bij de stoplichten) linksaf
Kantorencomplex Europlaza bevindt zich aan de linkerzijde
Vanuit Utrecht
Volg de borden voor E35/A2/Amsterdam en voeg in op de Ring Utrecht/de A2/de E35
Ga verder op de A2/de E35
Neem afslag 1 - Ouderkerk a/d Amstel richting Duivendrecht/Ouderkerk a/d Amstel
Sla linksaf naar de Burgemeester Stramanweg (borden naar Duivendrecht)
Neem de oprit naar s111 richting Duivendrecht
Sla rechtsaf naar de Holterbergweg/de s111
Sla linksaf naar de Hoogoorddreef
Ga voor het viaduct (bij de stoplichten) linksaf
Kantorencomplex Europlaza bevindt zich aan de linkerzijde
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Vanuit Amersfoort
Voeg in op de A1 via de oprit richting Hilversum/Amsterdam
Houd rechts aan bij de splitsing, rij door op de A9 en volg de borden Amsterdam-Zuidoost/
Haarlem/Luchthaven Schiphol
Neem afslag 1 - Weesp naar N236/s113 richting Weesp
Houd links aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van de Muntbergweg/de s111
Houd rechts aan bij de splitsing, rij door op de Afslag 3 en volg de borden s111
Sla rechtsaf naar de Muntbergweg/de s111
Ga verder op de s111
Sla rechtsaf naar de Hoogoorddreef
Ga voor het viaduct (bij de stoplichten) linksaf
Kantorencomplex Europlaza bevindt zich aan de linkerzijde
Vanuit Zaandam
Volg de E22/A8 richting Amsterdam
Houd links aan bij het knooppunt Coenplein en volg de borden A10 richting Ring Amsterdam/
s110/Amersfoort/Utrecht/s117
Neem de afslag richting de s112
Sla rechtsaf naar de s112 (borden naar Duivendrecht/Diemen-Zuid/Amsterdam-Zuidoost)
Neem de afslag richting de Bijlmerdreef
Flauwe bocht naar rechts naar de Bijlmerdreef
Sla linksaf naar de Flierbosdreef
Sla rechtsaf naar de Hoogoorddreef
Ga na het viaduct (bij de stoplichten) rechtsaf
Kantorencomplex Europlaza bevindt zich aan de rechterzijde

Parkeergarage
U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het kantorencomplex Europlaza. U rijdt in plaats van
linksaf naar de slagbomen (richting parkeerdek) rechtdoor naar beneden (zie onderstaande foto). Tussen
de twee roldeuren bevindt zich een bel, hier kunt u zich melden.
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Openbaar vervoer
Het kantorencomplex Europlaza bevindt zich aan de rechterzijde van het trein-, metro- en busstation
Amsterdam Bijlmer ArenA. Loopafstand: circa twee minuten.
Trein
Er stopt tweemaal per uur een intercity op het treinstation Amsterdam Bijlmer ArenA, alsook tweemaal
een sprinter. Stap uit bij station Amsterdam Bijlmer ArenA.
Metro
Metro lijn 50 (vanaf Isolatorweg/Sloterdijk) en lijn 54 (vanaf Amsterdam Centraal Station), richting Gein.
Stap uit bij station Amsterdam Bijlmer ArenA.
Bus
Buslijnen: 120, 126, 136, 137, 170, 171 en 172.
Stap uit bij busstation Amsterdam Bijlmer ArenA.
Plan uw reis gemakkelijk via www.9292.nl
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Kantorencomplex
Europlaza

Trein-, metro- en busstation
Amsterdam Bijlmer ArenA

Trapopgang richting kantorencomplex Europlaza.
Gezien vanuit het trein-, metro- en busstation
Amsterdam Bijlmer ArenA.
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