Routebeschrijving
ROUTEBESCHRIJVING KANTOOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN / PARKEERGARAGE ZONNEHUISGROEP
AMSTELLAND
Centrale diensten en bestuur, Gebouw Beatrix (4e etage), Groenelaan 7, 1186 AA Amstelveen
0900 – 040 1441
Eigen vervoer:
Vanuit richting Amersfoort (A1) / Utrecht (A2)
U neemt de afslag A9 richting Schiphol. Op de A9 neemt u afrit 4, Ouderkerk aan de Amstel. Aan het
einde van de afrit gaat u linksaf de Burg. Boersweg op. Bij de tweede verkeerslichten gaat u rechtsaf de
Laan van Langerhuize op. Bij de eerste stoplichten rechtdoor. Bij de tweede stoplichten linksaf de
Groenelaan op. Bij de rotonde rechtsaf (1e afslag). Na ongeveer 100 meter vindt u aan de rechterkant de
ingang van de parkeergarage.
Vanuit richting Zaandam (A10) / Den Haag (A4)
U volgt de A4 en houdt bij knooppunt Badhoevedorp de A9 richting Amstelveen / Utrecht aan.
Op de A9 neemt u afrit 4, Ouderkerk aan de Amstel. Aan het einde van de afrit gaat u rechtsaf de Burg.
Boersweg op. Bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtsaf de Laan van Langerhuize op. Bij de eerste
stoplichten rechtdoor. Bij de tweede stoplichten linksaf de Groenelaan op. Bij de rotonde rechtsaf
(1e afslag). Na ongeveer 100 meter vindt u aan de rechterkant de ingang van de parkeergarage.
Parkeren:
U kunt uw auto tussen 8.30 en 16.30 uur parkeren in de parkeergarage (ingang Laan van de Helende
Meesters 114). Buiten deze tijden kunt u een parkeervak op straat zoeken. Voor het parkeerhek kunt u
zich bij de parkeerintercom aanmelden en aangeven voor wie u komt. Let op! U dient te parkeren
binnen de gele parkeervakken.
Om de parkeergarage te verlaten dient u via de hellingbaan weer omhoog te lopen, waarna u bovenaan
rechts door de deur weer naar buiten kunt.
Na uw bezoek ontvangt u voor het uitrijden van ons een (uitrij)pas. Deze kunt u voor de slagboom in de
zuil deponeren, waardoor de slagboom omhoog gaat en de parkeerdeur open gaat.
Openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam Centraal Station neemt u sneltram 51. U stapt uit bij halte Ouderkerkerlaan.
U gaat de trap op en slaat rechtsaf. Steek bij de stoplichten de straat over en sla direct rechtsaf.
Na 150 meter gaat u linksaf het bruggetje over en loopt u door richting rotonde. Gebouw Beatrix bevindt
zich aan de linkerkant.
Vanaf station Amsterdam Bijlmer neemt u bus 300. U stapt uit bij halte Ouderkerkerlaan en steekt de
straat over richting metrohalte. Na het oversteken, gaat u direct linksaf om weer over te steken. En
daarna direct rechtsaf langs het fietspad. Na 150 meter gaat u linksaf het bruggetje over en loopt u door
richting rotonde. Gebouw Beatrix bevindt zich aan de linkerkant.
Centraal secretariaat en bestuur:
Bevinden zich op de 4e etage van gebouw Beatrix van Zonnehuis Amstelveen.
Vanuit de parkeergarage loopt u via de hellingbaan omhoog en verlaat de garage via de zijdeur.
Vervolgens gaat u linksaf en loopt rechtdoor langs Restaurant Rembrandt. Het volgende gebouw aan uw
linkerhand is gebouw Beatrix. U volgt het pad langs dit gebouw en gaat dan linksaf. De ingang van
gebouw Beatrix bevindt zich in het midden van het pand. (zie bijgevoegde plattegrond: looproute vanuit
de parkeergarage)
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Routebeschrijving
Looproute vanuit de parkeergarage
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