
 

Bezoekadres      Postadres 
Laan van Langerhuize 9     Postbus 74600 
1186 DS Amstelveen     1070 DE Amsterdam 
Telefoon: +31 (0)20 656 16 56 
Telefax: +31 (0)20 656 11 00 
 
Routebeschrijving 
U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage. Deze bereikt u via de Visitor-ingang. Bij binnenkomst 
gaat u direct naar links (niet de hellingbaan op). Daar bevinden zich de Meijburg-
bezoekersparkeerplaatsen, aangeduid met een hangend bordje. Via de glazen toegangsdeuren komt u 
op de begane grond waar u zich kunt melden bij de receptie. 
 
Vanuit de richting Haarlem, Den Haag en Schiphol 
Op de A9 neemt u de afrit Ouderkerk aan de Amstel/Amstelveen-Oost (afslag 4). Aan het einde van de 
afrit slaat u rechtsaf de Burgemeester Boersweg op. Vervolgens neemt u de eerste weg rechts. Dit is de 
Laan van Langerhuize.  
 
Vanuit de richting Utrecht (A2) 
Afslag Amstelveen, Haarlem en Schiphol (A9)  
Op de A9 neemt u de afrit Ouderkerk aan de Amstel/Amstelveen-Oost (afslag 4). Ga linksaf en u komt 
op de Burgemeester Boersweg. Rijd onder de snelweg door en neem vervolgens de eerste afslag rechts 
(dit is net voorbij het kantoor). Dit is de Laan van Langerhuize. 
 
Vanuit de richting Amsterdam 
Vanuit Amsterdam gaat u via de Buitenveldertselaan naar Amstelveen; deze gaat over in de 
Beneluxbaan. U volgt de borden richting Haarlem/Ouderkerk aan de Amstel. Aan het eind van de afrit 
gaat u rechtsaf, dit is de Oranjebaan. Op de Oranjebaan volgt u de borden rechtsaf, dit is de 
Burgemeester Boersweg (S 109). Rijd onder de snelweg door en neem vervolgens de eerste afslag 
rechts. Dit is de Laan van Langerhuize. 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf station Amsterdam Centraal is ons kantoor te bereiken met sneltram 51 richting Amstelveen 
Westwijk. De route van sneltram 51 gaat via het Amstelstation en station Amsterdam Zuid (WTC). U 
stapt uit bij halte Ouderkerkerlaan. Vanaf het perron neemt u de trap of lift naar straatniveau. U gaat 
rechtsaf en ziet ons kantoor al liggen aan de overkant van de weg. 
Reist u via station Lelylaan, neem dan metrolijn 50 richting Gein, stap uit bij station Amsterdam Zuid en 
vervolg uw reis met sneltram 51 tot halte Ouderkerkerlaan. 
 
Vanaf station Amsterdam Zuid kunt u ook reizen met buslijn 165 richting Amstelveen. U stapt uit op 
halte Burgemeester Boersweg/Laan van Langerhuize. Buslijn 146 stopt hier ook. Deze rijdt rechtstreeks 
tussen station Amsterdam Bijlmer ArenA en Uithoorn. 
 
Met ingang van juli 2010 kunt u vanaf Schiphol ook buslijn 300 in de richting Amsterdam nemen. U stapt 
uit bij halte Burgemeester Boersweg/Laan van 
Langerhuize. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


