
Zo kunt u ons bereiken:

Per trein of metro

  Neem de trein of metro naar Station Amsterdam 
Bijlmer (OV-reisinformatie: 0900-9292,  
www.9292ov.nl).

 U verlaat het station aan de westzijde.

 U gaat naar links, langs bioscoop Pathé. U loopt deze 
straat helemaal uit en u ziet dan links schuin voor u het 
pand ‘Oval Tower’.

Per auto

Utrecht – Amsterdam A2

 Op de A2 bij knooppunt Holendrecht richting 
Amsterdam-Zuidoost/ Amersfoort (A9) volgen.

 Op de A9 direct afrit 3 Amsterdam-Zuidoost/AMC/ 
s111 nemen.

 Aan het einde van de afrit bij de verkeerslichten 
rechtsaf de Muntbergweg op.

 Bij het 5de stoplicht rechtsaf (De entree).

 Aan het eind van De entree gaat u links de P-5 garage in.

 Zie in de parkeergarage.

Hoevelaken – Amsterdam A1

 Op de A1 bij knooppunt Diemen richting Amsterdam-
Zuidoost (A9) volgen.

 Op de A9 afrit 3, Amsterdam-Zuidoost/AMC/s111 
nemen.

 Aan het einde van de afrit bij de verkeerslichten 
rechtsaf de Muntbergweg op.

 Bij het 4de stoplicht rechtsaf (De entree). Aan het eind 
van De entree gaat u links de P-5 garage in.

 Zie in de parkeergarage.

In de parkeergarage

 Zodra u de garage in rijdt houdt u de linkerbaan aan 
(bezoekers kantoren).

 Bij de slagboom trekt u een kaart.

 In de parkeergarage rijdt u recht door en op het eind 
naar rechts, K-gedeelte van de garage.  
Daar neemt u de uitgang Johan Cruijff Boulevard.
De entree van Deutsche Bank (Oval Tower) ligt om de 
hoek bij restaurant 3&20.

Routebeschrijving
This is how you can reach us:

By train or metro

   Take the train or metro to Amsterdam Bijlmer Station 
(public transport information: 0900-9292, 
www.9292ov.nl).

 Leave the station on the west side.

 Turn left, heading past the Pathé cinema. Walk all the 
way down this street and you will find the Oval Tower 
building diagonally in front of you on your left.

By car

Utrecht - Amsterdam A2

 On the A2 motorway at the Holendrecht junction, follow 
the signs for Amsterdam-Zuidoost/ Amersfoort (A9).

 On the A9 motorway, immediately take exit 3 
Amsterdam-Zuidoost/AMC/ s111.

 At the end of the exit, turn right at the traffic lights onto 
the Muntbergweg.

 Turn right at the 5th set of traffic lights (De entree).

 At the end of De entree, turn left into the P-5 garage.

 See further directions in the parking garage.

Hoevelaken - Amsterdam A1

 On the A1 motorway at the Diemen junction, head in 
the direction of Amsterdam-Zuidoost (A9).

 On the A9 motorway, take exit 3 Amsterdam-Zuidoost/
AMC/ s111.

 At the end of the exit, turn right at the traffic lights onto 
the Muntbergweg.

 Turn right at the 4th set of traffic lights (De entree).  
At the end of De entree, turn left into the P-5 garage.

 See further directions in the parking garage.

In the parking garage

 On entering the garage, follow the left lane (office 
visitors).

 Take a card at the barrier.

 Drive straight on in the parking garage and turn right 
when you reach the end, entering the K section.  
Take the exit for Johan Cruijff Boulevard.
The entrance to Deutsche Bank (Oval Tower) is 
situated around the corner at restaurant 3&20.
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