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Kantoorgebouw De Gelder, 9 etage
A.J. Ernststraat 595-K
1082 LD Amsterdam
T: (020) 404 40 42
E: info@dehora.nl
I: www.dehora.nl

WINKELCENTRUM GELDERLANDPLEIN
Déhora is gevestigd in kantoorpand De Gelder. De Gelder bevindt zich in het gebied rondom
winkelcentrum ‘Gelderlandplein’. In het winkelcentrum wordt op bordjes aan het plafond de richting
naar het kantoor aangegeven. Ons kantoor bevindt zich naast de HEMA (uitgang A.J. Ernststraat).
MET DE AUTO
Parkeren
Als u de routeplanner gebruikt, voer dan voor parkeergarage P1 ‘Van Leijenberghlaan 43, 1082 GC
Amsterdam’ in. Dit is de parkeergarage onder winkelcentrum Gelderlandplein. Parkeren is altijd het
eerste 1,5 uur gratis, daarna volgens de tarieven van PARKING. Bij onze receptioniste kunt u tegen
een gunstiger tarief uitrijkaarten kopen (let op: deze zijn alleen geldig voor parkeergarage P1). De
looproute van parkeergarage P1 naar ons kantoor vindt u verderop in deze routebeschrijving.
Vanuit de richting Rotterdam/Den Haag (A4)
 vanaf de A4 rijdt u rechtdoor, u komt op de Ring Zuid (A10)
 afslag Amstelveen/Buitenveldert (S108)
 bij verkeerslichten linksaf (= Amstelveenseweg)
 volgende verkeerslicht linksaf onder VU-ziekenhuis door (= De Boelelaan)
 rechtdoor, bij derde verkeerslicht rechtsaf (= Buitenveldertselaan)
 volgende verkeerslicht linksaf (= A.J. Ernststraat)
 bij de eerste grote kruising met verkeerslichten (Kruispunt Van Leijenberghlaan / A.J.
Ernststraat) slaat u rechtsaf naar de Van Leijenberghlaan en direct weer rechtsaf naar
parkeergarage P1
Vanuit de richting Amersfoort/Almere (A1)/Utrecht (A2)
 u komt op de Ring Zuid (A10) richting RAI
 afslag RAI (S109 )
 bij de verkeerslichten linksaf richting Amstelveen
 bij tweede verkeerslicht rechtsaf de A.J. Ernststraat inrijden (richting winkelcentrum
Gelderlandplein)
 bij de eerste grote kruising met verkeerslichten (Kruispunt Van Leijenberghlaan / A.J.
Ernststraat) slaat u rechtsaf naar de Van Leijenberghlaan en direct weer rechtsaf naar
parkeergarage P1
Vanuit de richting Zaandam (A8)
 volg de Ring West (Coentunnel door)
 aan het eind de Ring Zuid op (A10)
 afslag Amstelveen (S108)
 bij verkeerslichten linksaf (= Amstelveenseweg)
 volgende verkeerslicht linksaf onder VU-ziekenhuis door (= De Boelelaan)
 rechtdoor, bij derde verkeerslicht rechtsaf (= Buitenveldertselaan)
 volgende verkeerslicht linksaf (= A.J. Ernststraat)
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bij de eerste grote kruising met verkeerslichten (Kruispunt Van Leijenberghlaan / A.J.
Ernststraat) slaat u rechtsaf naar de Van Leijenberghlaan en direct weer rechtsaf naar
parkeergarage P1

Vanuit de richting Haarlem (A9)
 bij knooppunt Badhoevedorp neemt u de afslag Amsterdam (A4)
 afslag Amstelveen (S108)
 bij verkeerslichten linksaf (= Amstelveenseweg)
 volgende verkeerslicht linksaf onder VU-ziekenhuis door (= De Boelelaan)
 rechtdoor, bij derde verkeerslicht rechtsaf (= Buitenveldertselaan)
 volgende verkeerslicht linksaf (= A.J. Ernststraat)
 bij de eerste grote kruising met verkeerslichten (Kruispunt Van Leijenberghlaan / A.J.
Ernststraat) slaat u rechtsaf naar de Van Leijenberghlaan en direct weer rechtsaf naar de
parkeergarage P1
Looproute vanaf parkeergarage
 verlaat de parkeergarage via de 24hrs uitgang (als u de garage inrijdt, ziet u deze direct aan
uw rechterhand)
 via de trap van de 24hrs uitgang loopt u naar boven en verlaat u de parkeergarage in
noordelijke richting
 na 20 meter ziet u aan uw linkerhand woontoren ‘Residence L’Etoile’; hier slaat u linksaf (u
loopt om het gebouw heen): u bevindt zich nu op de A.J. Ernststraat
 na 250 meter ziet u aan uw linkerhand ons kantoor aan de A.J. Ernststraat 595-K /
kantoorgebouw De Gelder. De entree naar ons kantoor bevindt zich naast de HEMA.

MET HET OPENBAAR VERVOER
Déhora is bereikbaar met:
 bus 199 vanaf Schiphol: halte Gelderlandplein
 bus 461 (Gelderlandpleinlijn) vanaf de Gustav Mahlerlaan/Zuidas: halte Gr. Gelderlandplein
(gratis)
 sneltram 51 of tram 5: uitstappen halte Arent Janszoon Ernststraat
 vanaf NS-station Zuid
Vanaf NS-station Zuid
In de stationshal neemt u uitgang ‘Mahlerplein’. U loopt naar buiten en loopt rechts langs het ABNAMRO gebouw en steekt het Gustav Mahlerplein over. U steekt de Gustav Mahlerlaan over en slaat
linksaf. Direct daarna slaat u rechtsaf, de Leo Smitstraat in. U steekt de Boelelaan over en loopt
vervolgens de Willem van Weldammelaan in. Aan het eind van deze laan, steekt u over. U bevindt
zich nu op de A.J. Ernststraat. Ons kantoor bevindt zich op A.J. Ernststraat 595-K, kantoorgebouw
De Gelder, 9e etage.
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