
auto.
// vanaf Utrecht
volg “Amsterdam” op de borden op de A2. Bij knooppunt De Nieuwe Meer houd 
rechts en volg de borden voor E222/A10/s107 naar Ring-West/Leeuwarden/Zaans-
tad/Amsterdam Slotervaart en ga door op de A10. Ga van de snelweg af bij Amster-
dam-Slotervaart (s107) en ga links naar Henk Sneevlietweg/s107. Deze weg buigt 
naar links en wordt de Johan Huizingalaan. B. Amsterdam bevindt zich na 75 m aan 
de linkerkant. 

// via A10
ga op de A10 richting Ring 104/Den Haag/Utrecht. Houd links aan, volg de borden  
“Den Haag/Utrecht en blijf op de A10. Neem de afslag s107 naar Slotervaart/Sloten/
Oud Zuid. Ga rechts op de Henk Sneevlietweg/s107. Deze weg buigt naar links en 
wordt de Johan Huizingalaan. B. Amsterdam bevindt zich na 75 m aan de linkerkant. 

parkeren.
Parkeren kan bij B.1 op het parkeerdek. Hier is plek voor 600 auto’s. 
Vanaf de Johan Huizingalaan rijd je rechtdoor tot aan de Smart City Hub waarbij je 
aan het einde naar rechts gaat en om het gebouw heen rijdt. Rijd daarna omhoog 
naar het parkeerdek.
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ov.
// tram
lijn 2 - stop bij Louwesweg 
// trein
stop bij Lelylaan en ga verder met de metro
// metro
lijn 50 & lijn 51 - stop bij Henk Sneevlietweg 
// bus
lijn 18 & 247 - stoppen bij Louwesweg 
lijn 68 & 267 - stoppen bij John M. Keynesplein

lopend.
// vanaf metro station Henk Sneevlietweg
neem de uitgang Henk Sneevlietweg en ga rechts op de Henk Sneevlietweg. Ga naar 
links op de Johan Huizingalaan. Aan de linkerhand zie je B. Amsterdam. 

// vanaf Slotervaartziekenhuis/Louwesweg
ga West op Louwesweg, daarna rechts op de Johan Huizingalaan en blijf deze vol-
gen. B. Amsterdam vind je aan de linkerhand.


