
Route beschrijving AkzoNobel Center

AkzoNobel Center
Christian Neefestraat  2
1077 WW Amsterdam
Phone + 31 20 50 27 555 

Met de auto via de A10
Vanuit Utrecht/Eindhoven (afrit S109)
Neem de afslag S109 vanaf de A10 naar de Europaboulevard/S109 in Zuideramstel, Amsterdam. Neem de afslag S109 
richting Buitenveldert. Sla na 300 meter linksaf naar Europaboulevard/S109. Sla na 800 meter rechtsaf naar de Boelelaan. 
Sla bij stoplichten rechtsaf naar de Beethovenstraat, neem de eerste weg rechts na het viaduct (= Christian Neefestraat).

Vanuit Schiphol Airport/Den Haag/Rotterdam (afrit S109)
Neem de afslag s109 richting s110/RAI/Rivierenbuurt. Sla rechtsaf naar de Europaboulevard/S109 (borden naar Centrum/
s110). Sla linksaf naar de Boelelaan. Sla bij stoplichten rechtsaf naar de Beethovenstraat, neem de eerste weg rechts na 
het viaduct (= Christian Neefestraat). 

Parkeren 
Bezoekers
Bezoekers van AkzoNobel parkeren in de AkzoNobel parkeergarage, welke zich naast het pand bevindt. 
Parkeermogelijkheden zijn beperkt. Indien de parkeergarage vol is, zijn er in de omgeving diverse mogelijkheden om 
betaald te parkeren zoals op P15 op ca. 200 meter afstand aan de zuidzijde van het A10 viaduct over de Beethovenstraat. 
Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Openbaar vervoer
AkzoNobel ligt aan het Beatrixpark, dicht bij Station Amsterdam Zuid en is uitstekend bereikbaar via het openbaar vervoer. 

Vanaf Amsterdam Central station: Neem metrolijn 51 richting Westwijk, stap uit bij halte Amsterdam Zuid. De reistijd 
bedraagt ongeveer 20 min. 

Vanaf Amsterdam Sloterdijk: Neem metrolijn 50 richting Gein, stap uit bij halte Amsterdam Zuid. Reistijd bedraagt 
ongeveer 14 minuten.

Vanaf Schiphol Airport: De treinen vertrekken elke 15 minuten richting Amsterdam Zuid. De reistijd is ongeveer 7 minuten. 
Alternatief is het gebruik maken van een taxi, reistijd is 25 minuten en de kosten bedragen ongeveer €30.
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Vanaf A10  
(uit Utrecht) Entree gebouw Entree parkeer garage


