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Met de auto

Vanuit richting Den Haag / Rotterdam (A4)
•  Volg de A4 tot aan de Ringweg Amsterdam A10 (buitenring)
• Neem op de A10 afslag s108, Buitenveldert
• Onderaan de afslag linksaf slaan 
•  Direct weer linksaf slaan, onder het VU-ziekenhuis door
• Rechtdoor over de De Boelelaan
•  Bij de 2e stoplichten linksaf slaan, de Buitenveldertselaan op 

(waar de tram rijdt)
• Rechtdoor, onder de Ringweg A10 door
• Rechtsaf slaan op de Strawinskylaan
•   Parkeer bij de parkeergarage van het 

World Trade Center/P-1 aan de Strawinskylaan
•  Meld u bij de algemene receptie van de hoofdingang van het 

World Trade Center
 
Vanuit richting Zaandam / Purmerend (A8) 
•  Volg de A8 tot deze overgaat in de Ringweg Amsterdam A10 

(buitenring)
•  Volg Ringweg West tot deze overgaat in Ringweg Zuid (richting 

Utrecht/Amersfoort)
• Neem op de A10 afslag s108, Buitenveldert
• Onderaan de afslag linksaf slaan 
•  Direct weer linksaf slaan, onder het VU-ziekenhuis door
• Rechtdoor over de De Boelelaan
•  Bij de 2e stoplichten linksaf slaan, de Buitenveldertselaan op 

(waar de tram rijdt)

• Rechtdoor, onder de Ringweg A10 door
• Rechtsaf slaan op de Strawinskylaan
•   Parkeer bij de parkeergarage van het 

World Trade Center/P-1 aan de Strawinskylaan
•  Meld u bij de algemene receptie van de hoofdingang van het 

World Trade Center. 

Vanuit richting Amersfoort / Almere / Lelystad (A1)
•  Volg de A1 tot aan de Ringweg Amsterdam A10 (binnenring)
• Hou richting Den Haag aan
•  Neem op Ringweg Zuid de eerste afslag na de RAI, afslag Oud 

Zuid s108
• Onderaan de afslag linksaf slaan 
• Onder de A10 door rijden 
•  Voorbij de oprit naar de snelweg weer linksaf slaan, onder het 

VU-ziekenhuis door
• Rechtdoor over de De Boelelaan
•  Bij de 2e stoplichten linksaf slaan,  

de Buitenveldertselaan op (waar de tram rijdt)
• Rechtdoor, onder de Ringweg A10 door
• Rechtsaf slaan op de Strawinskylaan
•  Parkeer bij de parkeergarage van het  

World Trade Center/P-1 aan de Strawinskylaan
•   Meld u bij de algemene receptie van de hoofdingang van het 

World Trade Center



Vanuit richting Utrecht (A2)
•  Volg de A2 tot aan de Ringweg Amsterdam A10 (binnenring)
• Hou richting Den Haag aan
•  Neem op Ringweg Zuid de eerste afslag na de RAI, afslag Oud 

Zuid s108
• Onderaan de afslag linksaf slaan 
• Onder de A10 door rijden 
•  Voorbij de oprit naar de snelweg weer linksaf slaan, onder het 

VU-ziekenhuis door
• Rechtdoor over de De Boelelaan
•  Bij de 2e stoplichten linksaf slaan, de Buitenveldertselaan op 

(waar de tram rijdt)
• Rechtdoor, onder de Ringweg A10 door
• Rechtsaf slaan op de Strawinskylaan
•  Parkeer bij de parkeergarage van het  

World Trade Center/P-1 aan de Strawinskylaan
•  Meld u bij de algemene receptie van de hoofdingang van het 

World Trade Center
 

Met het openbaar vervoer

Met de tram
Neem lijn 5 richting Amstelveen vanaf het Centraal Station, via het 
Leidseplein. Stap uit op Station Zuid/WTC. 

Met de metro
•  Vanaf het Centraal Station: Neem lijn 51 richting Amstelveen. 

Stap uit op Station Zuid/WTC.
•  Vanaf station Sloterdijk: Neem lijn 50 richting Gein. Stap uit op 

Station Zuid/WTC. 

Met de trein/bus
Zowel trein- als busstation zijn slechts 200 meter verwijderd van 
het WTC-gebouw. Stap uit op Station Zuid/WTC.

Informatie
Bel voor inlichtingen over tram- en metrovertrektijden: 0900 - 9292 
of kijk op www.9292ov.nl.

Wanneer u uitstapt 
Volg ingang Zuidplein van het World Trade Center Amsterdam. 
Zodra u buiten komt, bevindt Gebouw A zich aan uw rechterhand, 
achter Gebouwen F en G. Meld u bij de algemene receptie van de 
hoofdingang van het World Trade Center.

www.schroders.nl


