Routebeschrijving
Bezoekadres
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Tel. 020-348 80 00

Parkeergarage World Trade Center
Strawinskylaan 1
1077 XW Amsterdam
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Station
Amsterdam Zuid
< Zaandam
Kempen & Co

Afslag Amstelveen

S108
< Schiphol
Den Haag
Rotterdam

De Boelelaan
Luchthaven Schiphol

Amstelveenseweg
VU Medisch
Centrum

Per auto

Per openbaar vervoer

Komend vanuit de richting Utrecht: op de ring A10 (zuid) neemt u de
afslag s109 - RAI. Aan het einde van de afrit gaat u linksaf onder de
snelweg door. Vervolgens gaat u bij de eerste stoplichten rechtsaf. U rijdt
rechtdoor en gaat bij de eerste stoplichten rechtsaf. Na ca. 200 m rijdt u
onder het viaduct door. Dit is de (verlengde) Beethovenstraat; Kempen
& Co bevindt zich direct aan uw linkerzijde.

Kempen & Co is per trein, tram, metro en bus bereikbaar.
Bij Station Amsterdam Zuid stoppen diverse treinen, (snel)tram 5,
metro 50 en 51 en diverse buslijnen.

Komend vanuit de richting Den Haag: op de ring A10 (zuid) neemt u
de afslag s108 - VU. Aan het einde van de afrit volgt u de borden WTC
(World Trade Centre). U gaat links de Amstelveenseweg op, dan gelijk
weer links, de De Boelelaan in. Bij de tweede kruising gaat u links de
Buitenveldertselaan op en vervolgens onder het viaduct door. Daarna
neemt u de eerste straat rechts, de Strawinskylaan.
De parkeergarage bevindt zich op de Strawinskylaan 1. Indien u wilt
parkeren in de parkeergarage, voert u op uw navigatiesysteem dit adres
in.
Bij het inrijden van de parkeergarage van het WTC trekt u een kaart uit
de automaat. Deze kaart wordt bij de receptie van Kempen & Co
afgestempeld en dient dan als uitrijkaart. U rijdt de parkeergarage in en
volgt de bordjes ‘Kempen & Co visitors’ die u naar de slagboom van
Kempen & Co leiden. U meldt zich hier via de intercom aan bij de receptie
waarna de slagboom van Kempen & Co wordt geopend en u uw auto kunt
parkeren op de ‘visitors’-plaatsen. Wij raden u aan zo ver mogelijk door
te rijden aangezien de Kempen & Co-entree zich aan het einde bevindt.
De witte deur is de toegangsdeur naar Kempen & Co.

Voor meer informatie, zie: www.9292ov.nl.
Looproute
(buitenom) <5 minuten
Wanneer u Station Amsterdam-Zuid verlaat via de uitgang Zuidplein
richting het WTC, slaat u rechts het Mathijs Vermeulenpad in. U loopt
parallel langs het spoor met aan uw linkerzijde de gebouwen. Aan het
einde van de weg ziet u het Kempen-gebouw aan uw linkerzijde.
Looproute
(binnendoor) <5 minuten
Op het Zuidplein treft u halverwege het plein rechts de hoofdingang van
het WTC aan. In de centrale hal neemt u de roltrap naar boven.
Aangekomen in deze hal loopt u alsmaar rechtdoor. Volg de borden D.
Aan het einde van de hal verlaat u deze via twee glazen deuren en gaat
u naar buiten. U neemt vervolgens de trap naar beneden. Aan uw
rechterzijde ziet u de hoofdingang van Kempen & Co.

Vanaf Schiphol
Als u op Schiphol landt, kunt u daarna het beste de trein nemen naar
station Amsterdam Zuid om naar Kempen & Co te komen. De treinrit
duurt maximaal 10 minuten. Op station Amsterdam Zuid volgt u de borden
naar uitgang Zuidplein. Nadat u het station hebt verlaten, slaat u direct
rechtsaf. De Kempen & Co-entree bevindt zich aan het eind.

How to reach our office
Office
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Tel. 020-348 80 00

Car Park World Trade Center
Strawinskylaan 1
1077 XW Amsterdam

Amersfoort >
Europa boulevard

Exit RAI
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Amsterdam Zuid
< Zaandam
Kempen & Co

Exit Amstelveen

S108
< Schiphol
Den Haag
Rotterdam

De Boelelaan

Schiphol
Amsterdam Airport

Amstelveenseweg
VU Hospital

By car

By public transport

Approaching from Utrecht: On the ring road A10 (zuid/south), take exit
s109 - RAI. At the end of the exit, turn left, passing under the dual
carriageway. At the traffic lights, turn right. Follow this road until the first
set of traffic lights, where you turn right again. After approximately 200
metres, you pass under the flyover. You are now on the (extended)
Beethovenstraat; Kempen & Co is to your left.

Kempen & Co can be reached by train, tram, metro and bus.
Several trains, (express) tram 5, metro 50 and 51 as well as several bus
lines stop at Station Amsterdam Zuid.
For further information go to: www.9292ov.nl.

Approaching from The Hague: On the ring road A10 (zuid/south), take
exit s108 - VU. At the end of the exit, follow the signs for the WTC (World
Trade Centre). Turn left onto Amstelveenseweg, and immediately
thereafter turn left again, onto De Boelelaan. At the second junction, turn
left onto Buitenveldertselaan, pass under the flyover, and take the first
right-hand exit onto Strawinskylaan.
The car park is at Strawinskylaan 1. If you want to park your car in the
car park, please enter this address into your navigation system.
When entering the WTC car park, take a ticket from the machine. You
can have this ticket stamped at the Kempen & Co reception desk so that
you can use it as an exit card when you leave. Drive into the car park and
follow the signs for ‘Kempen & Co visitors’ which will lead you to the
Kempen & Co barrier. Here, you can check in using the intercom that is
linked with our reception desk, after which the Kempen & Co barrier will
open and you can park your car in any of the visitors’ spots. We
recommend that you continue to drive in as far as possible, as the
Kempen & Co entrance is located at the far end. The white door is the
entrance to Kempen & Co.

Walking directions
(outside) <5 minutes
From Station Amsterdam Zuid walk in the direction of Zuidplein, leaving
the station/tunnel turn right onto Mathijs Vermeulenpad. Walk parallel to
the railway tracks with the office buildings on the left-hand side.
At the end of the road, you will see the Kempen building to your left.
Walking directions
(indoors) <5 minutes
At Zuidplein, halfway across the square, you will find the main entrance
of the WTC to your right. In the central hall, take the escalator up. Arriving
in the hall, go straight ahead. Follow the signs marked D. At the end of
the hall, exit through two glass doors and step outside. Subsequently,
descend the stairs. You will see the main entrance of Kempen & Co to
your right.

From Schiphol Airport
Arriving at Schiphol Airport, the most efficient route to Kempen & Co is
to take the train to the Amsterdam Zuid Station. This takes no longer than
10 minutes. At the Amsterdam Zuid station, follow the signs to the
Zuidplein exit. After leaving the station, turn right. The Kempen & Co
entrance is located at the far end.

