Routebeschrijving
hoofdkantoor DTG
Amsterdam-Zuidoost
Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam

ArenA

Station
Bijlmer Arena
(NS/Metro)

Station
Bullewijk
(metro)

A9
A9

Holterbergweg

Met de auto
Vanuit de richting Utrecht
• Volg vanaf de A2, de A9 richting AmsterdamZuidoost/Almere/Amersfoort.
• Neem meteen de afrit S111/AmsterdamZuidoost (IKEA, AMC).
• Sla aan het einde van de afrit rechtsaf
(je rijdt onder de snelweg door).
• Bij de 3e verkeerslichten rechtsaf
de Hessebergweg op.
• Bij de 1e verkeerslichten linksaf.
• Je rijdt nu op de Hondsrugweg.
• Je vindt ons kantoor aan je linkerhand.
• Parkeren kan in P10. Volg in de 				
parkeergarage de bordjes ‘Jupiter’.

op het viaduct over de snelweg heen).
•
Volg nu de richting AMC/Duivendrecht
Lemerbregweg
en ga bij de stoplichten rechtsaf.
• Bij de 2e verkeerslichten linksaf.
• Bij de 1e weg rechtsaf, de Hondsrugweg op.
• Je vindt ons kantoor aan je linkerhand.
• Parkeren kan in P10. Volg in de 			
parkeergarage de bordjes ‘Jupiter’.

A2

Vanuit de richting Amersfoort
• Volg vanaf de A1, de A9 richting AmsterdamZuidoost/Haarlem/Schiphol.
• Neem de afrit S111/Amsterdam-Zuidoost (IKEA, AMC).
• Sla aan het einde van de afrit rechtsaf.
• Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf
de Hessebergweg op.
• Bij de 1e verkeerslichten linksaf.
• Je rijdt nu op de Hondsrugweg.
• Je vindt ons kantoor aan je linkerhand.
• Parkeren kan in P10. Volg in de 				
parkeergarage de bordjes ‘Jupiter’.
Vanuit de richtingen Leiden/Den Haag/Zaandam/Alkmaar
• Neem vanaf de A10 de afslag A2 richting Utrecht.
• Pak direct de afrit Ouderkerk aan de
Amstel/Amsterdam-Zuidoost.
• Bovenaan de afslag ga je linksaf (je rijdt 		

Gebruik je een navigatiesysteem?
Voer dan als adres in: Hondsrugweg. Parkeren kan in
P10. Volg in de parkeergarage de bordjes ‘Jupiter’.

Met het openbaar vervoer
Je bereikt ons hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost
eenvoudig met het openbaar vervoer. In 5 minuten loop
je vanaf het NS-station Amsterdam Bijlmer naar ons
hoofdkantoor. Kijk voor actuele reis- en vertrektijden op ns.nl.
Reis je met de metro? Kies dan metro 50 en 54 richting Gein
en stap uit bij halte Bijlmer ArenA. Of neem 1 van de bussen
naar NS-station Amsterdam Bijlmer ArenA. Kijk voor alle
bus- en metrotijden op 9292.nl of bel 0900 - 9292 (€ 0,70 p/m).

Met de taxi
Je kunt je voor de deur van ons hoofdkantoor laten
afzetten. Volg daarvoor de oprit naast de parkeergarage.

Adres

DTG
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam
Telefoon: (020) 408 64 00

