
MET DE AUTO

Via de A2 uit de richting Utrecht:

-  Bij Knooppunt Holendrecht neemt u de A9 richting 
Schiphol.

-  Vervolgens neemt u afrit 4 (Ouderkerk a/d Amstel, 
Amstelveen-Oost).

-  Aan het einde van de afrit slaat u rechtsaf.
-  Bij de stoplichten (brandweer) gaat u links.
-  Bij het tweede stoplicht (voor het sneltramviaduct) 

gaat u rechtsaf (Beneluxbaan).
-  Bij afslag S109 houdt u de rechterbaan aan en 

gaat rechtsaf de Saskia van Uylenburgweg in.  
De volgende rotonde neemt u voor driekwart 
(Prof. J.H. Bavincklaan).

-  De eerste weg slaat u rechtsaf.
  

Via de A9 uit de richting Haarlem:

-  U neemt afrit 4 (Ouderkerk a/d Amstel, 
Amstelveen-Oost).

-  Aan het eind van de afrit slaat u linksaf.
-  Bij het tweede stoplicht (brandweer) gaat u links.
-  Bij het tweede stoplicht (voor het sneltramviaduct) 

gaat u rechtsaf (Beneluxbaan).
-  Bij afslag S109 houdt u de rechterbaan aan en 

gaat rechtsaf de Saskia van Uylenburgweg in.  
De volgende rotonde neemt u voor driekwart 
(Prof. J.H. Bavincklaan).

-  De eerste weg slaat u rechtsaf.

Via de A10 uit de richting Amsterdam:

-  U neemt de afrit Amstelveen (S108 Zuid).
-  Aan het eind van de afrit gaat u linksaf 

(Amstelveenseweg).
-  Bij het derde stoplicht gaat u linksaf (Van 

Nijenrodeweg).
-  Vervolgens slaat u bij het eerste stoplicht rechtsaf 

(Buitenveldertselaan).
-  Bij afslag S109 houdt u de rechterbaan aan en 

gaat linksaf de Saskia van Uylenburgweg in.  
De volgende rotonde neemt u voor driekwart 
(Prof. J.H. Bavincklaan).

-  De eerste weg slaat u rechtsaf.

Routebeschrijving 
Algemene Sociale Fondsen

MET HET OPENBAAR VERVOER

Vanaf NS-station Amsterdam Zuid:

- U neemt tram 5 (richting Amstelveen Stadshart) 
of tram 25 (richting Westwijk)

-  Uitstappen bij halte Amstelveen/Kronenburg
-  U gaat naar boven en loopt linksaf richting de 

Saskia van Uylenburgweg.
-  U loopt de rotonde over en slaat linksaf.
-  U loopt de eerste zijstraat rechts in, de ingang 

van ons kantoor is op nummer 2 aan uw 
linkerhand.
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