
Routebeschrijving naar HEUSSEN Amsterdam  

Vanuit richting Den Haag / 

Schiphol 

 

Neem de A4 richting 

Amsterdam. De A4 eindigt bij 

knooppunt Nieuwe Meer op de 

A10, Ring Amsterdam: blijf 

richting Utrecht aanhouden 

(Ring Zuid). Blijf deze richting 

volgen totdat u de afslag naar 

de A2 richting Utrecht neemt 

(knooppunt Amstel). Op de A2, 

neemt u afrit nummer 1 

"Ouderkerk a/d Amstel / 

Transferium - Arena". Aan het 

eind van de afrit gaat u bij de 

verkeerslichten linksaf. Houd 

rechts aan en ga na de 

volgende verkeerslichten de 

afrit af naar beneden en ga 

aan het eind van de weg bij de 

verkeerslichten rechtsaf 

(Holterbergweg). Neem de 

eerste straat aan uw 

linkerhand, bij de 

verkeerslichten, (De Entree) 

richting parkeergarage P5. Ons 

gebouw “Oval Tower / toren 

Deutsche Bank” en de ingang 

van de parkeergarage 

bevinden zich aan uw 

linkerzijde. Houd links aan en 

maak een u-bocht aan het eind 

van de weg om de 

parkeergarage in te rijden. 

Houd links aan (“Parkeren 

bezoekers”).  

 



 

 

 

Vanuit richting Utrecht 

 

Neem de A2 richting Amsterdam. Vóór Amsterdam neemt u afrit nummer 1 "Ouderkerk a/d Amstel / 

Transferium - Arena". Aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf. Houd rechts aan en ga na 

de volgende verkeerslichten de afrit af naar beneden en ga aan het eind van de weg bij de verkeerslichten 

rechtsaf (Holterbergweg). Neem de eerste straat aan uw linkerhand, bij de verkeerslichten, (De Entree) richting 

parkeergarage P5. Ons gebouw (“Oval Tower / toren Deutsche Bank”) en de ingang van de parkeergarage 

bevinden zich aan uw linkerzijde. Houd links aan en maak een u-bocht aan het eind van de weg om de 

parkeergarage in te rijden. Houd links aan (“Parkeren bezoekers”). 

 

Vanuit richting Zaandam / Amsterdam 

 

Neem de A10, Ring Amsterdam, richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel, verlaat de Ring Amsterdam en volg de 

A2 richting Utrecht. Op de A2, neemt u afrit nummer 1 "Ouderkerk a/d Amstel / Transferium - Arena". Aan het 

eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf. Houd rechts aan en ga na de volgende verkeerslichten de 

afrit af naar beneden en ga aan het eind van de weg bij de verkeerslichten rechtsaf (Holterbergweg). Neem de 

eerste straat aan uw linkerhand, bij de verkeerslichten, (De Entree) richting parkeergarage P5. Ons gebouw 

(“Oval Tower / toren Deutsche Bank”) en de ingang van de parkeergarage bevinden zich aan uw linkerzijde. 

Houd links aan en maak een u-bocht aan het eind van de weg om de parkeergarage in te rijden. Houd links aan 



(“Parkeren bezoekers”). 

 

Vanuit richting Amersfoort 

 

Neem de A1 richting of Amsterdam. De A1 eindigt bij knooppunt Watergraafsmeer op de A10, Ring Amsterdam. 

Volg richting Den Haag en vervolgens Utrecht (Ring Zuid). Bij knooppunt Amstel, verlaat de Ring Amsterdam en 

volg de A2 richting Utrecht. Op de A2, neemt u afrit nummer 1 "Ouderkerk a/d Amstel / Transferium - Arena". 

Aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf. Houd rechts aan en ga na de volgende 

verkeerslichten de afrit af naar beneden en ga aan het eind van de weg bij de verkeerslichten rechtsaf 

(Holterbergweg). Neem de eerste straat aan uw linkerhand, bij de verkeerslichten, (De Entree) richting 

parkeergarage P5. Ons gebouw (“Oval Tower / toren Deutsche Bank”) en de ingang van de parkeergarage 

bevinden zich aan uw linkerzijde. Houd links aan en maak een u-bocht aan het eind van de weg om de 

parkeergarage in te rijden. Houd links aan (“Parkeren bezoekers”). 

 

Openbaar vervoer 

 

Vanaf NS en metro station Bijlmer loopt u over de Arena Boulevard richting Villa Arena, met de ArenA aan uw 

rechterhand. Na een aantal minuten ziet u ons gebouw (“Oval Tower / toren Deutsche Bank”). 

 

In de parkeergarage P5 

 

Als u de parkeergarage inrijdt, houdt u links aan (“parkeren bezoekers”). U rijdt door een lange gang. 

Vervolgens komt u bij de slagbomen van het bezoekersgedeelte. Zodra u deze slagbomen passeert, ziet u aan 

uw rechterhand in de verte een slagboom met daarachter het kantorengedeelte. Hier kunt u niet parkeren 

(alleen vergunninghouders) , maar hier moet u uiteindelijk wel naartoe om de ingang van het pand van Heussen 

te betreden. Loop na het parkeren dus terug naar die slagboom voor het kantorengedeelte en volg de borden 

naar de ingang van de Deutsche Bank. Heussen bevindt zich op de 10e verdieping.  


