Route
Beschrijving
KEMPEN
BEETHOVENSTRAAT 300, 1077 WZ AMSTERDAM

PER AUTO
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 bevindt zich direct aan uw linkerzijde.
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 afgestempeld en dient dan als uitrijkaart. U rijdt de parkeergarage in
en volgt de bordjes ‘Kempen visitors’ die u naar de slagboom van Kempen leiden. U meldt zich hier via de intercom
aan bij de receptie waarna de slagboom van Kempen 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-entree zich aan het einde bevindt. De
witte deur is de toegangsdeur naar Kempen.

PER OPENBAAR VERVOER
Kempen 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.
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.
Vanaf Schiphol
Als u op Schiphol landt, kunt u daarna het beste de trein nemen naar station Amsterdam Zuid om naar Kempen 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-entree bevindt zich aan het eind.

