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           TREIN  
           Neem de trein naar Diemen-Zuid of  Amsterdam Bijlmer Arena.  
          

Vanaf Station Diemen Zuid 

Looproute (ca. 7 minuten): Vanaf het perron loopt u naar de uitgang stationshal • In de stationshal neemt 

u de eerste uitgang aan uw linkerhand, ga linksaf richting het ‘Campus’ • Volg rechtdoor het pad door het 

campus heen • Bij de ingang van het Bergwijkpark houdt u het rechter voetpad aan die rechtdoor loopt •  U 

volgt dit pad rechtdoor • Nadat u het park uit bent, vervolgt u de weg langs het fietspad (met 

containerwoningen aan uw linkerhand) • Als u het tunneltje uitkomt, neemt u gelijk links de stenen trap naar 

boven waar u bij een doorgaande weg komt  • Aan de linkerkant ziet u ons gebouw, herkenbaar aan de 

paarse vlaggen.  

Bus: Neem de rechter uitgang in de stationshal op Diemen Zuid • Loop over het P&R terrein naar einde van 

het parkeerterrein • Onder het viaduct, aan de rechterkant van de rotonde, zit de bushalte waar u kunt 

opstappen voor bus 44 richting Bijlmer Arena • U stapt uit bij halte Echtenstein • Het gebouw staat aan de 

overkant van de weg.    

Vanaf Station Amsterdam Bijlmer Arena  
• GVB bus 44 richting Diemen Noord  (12 minuten)  

• GVB bus 45 richting Holendrecht ( 7 minuten)   

Bij halte Echtenstein stapt u uit vlak voor de hoofdingang van Smart Business Center.   

Vanaf Station Amsterdam Centraal & Amsterdam Amstel  
Metro: Neem Metro 53 richting Gaasperplas en stap uit op metrostation Diemen Zuid • Neem de uitgang 

Dalsteindreef (kant van het campus, zie vlaggen) en volg de routebeschrijving hierboven vanaf Diemen Zuid.   

Voor een juiste routebeschrijving van deur-tot-deur, adviseren wij ook vooraf de reiswijzer 9292.nl te raadplegen.  

Let op: 9292.nl verwijst u mogelijk via metrostation Verrijn Stuartweg, wij adviseren u om toch via Diemen 

Zuid te gaan en vanaf daar de bovenstaande routebeschrijving aan te houden.  
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•Op hoek van op-en afrit Gooiseweg,  

  afslag s112  

•Direct gevestigd aan de hoofdweg 

•Herkenbaar aan grote paarse vlaggen 

 


