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Routebeschrijving
A1 (vanuit Amersfoort richting Amsterdam)
Rijdend op de A1 Amersfoort-Amsterdam, neemt u de afslag A10 Den Haag – 
Ring Oost. Op de A10 neemt u de afslag S111 Amstel Business Park. Aan het 
einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf. Daarna gaat u bij het 
tweede stoplicht weer linksaf. U rijdt nu op de Spaklerweg. Deze weg gaat over 
in de Holterbergweg. Bij de vierde stoplichten gaat u linksaf en vervolgt u de 
weg richting ArenAdek (zie foto). Op de rotonde neemt u de afslag links richting 
Dome en volgt de weg naar beneden. Beneden gaat u direct rechtsaf met de 
bocht mee en rijdt u via een U-bocht onze parkeergarage in, alwaar u de bor-
den ‘Offices’ (blauw gemarkeerd in de parkeergarage) volgt.

A2 (vanuit Amsterdam richting Utrecht / vanuit Utrecht 
richting Amsterdam)
Rijdend op de A2 Amsterdam-Utrecht / Utrecht-Amsterdam, neemt u afslag 
1. Bovenaan de afslag gaat u bij de stoplichten naar links (Burgemeester 
Stramanweg). Sla rechts af richting Duivendrecht (S111) en ga aan het einde 
van de afslag bij de stoplichten linksaf (Holterbergweg). Bij de eerste stoplich-
ten gaat u rechtsaf en vervolgt u de weg richting ArenAdek (zie foto). Op de 
rotonde neemt u de afslag links richting Dome en volgt de weg naar beneden. 
Beneden gaat u direct rechtsaf met de bocht mee en rijdt u via een U-bocht 
onze parkeergarage in, alwaar u de borden ‘Offices’ (blauw gemarkeerd in de 
parkeergarage) volgt.

A4 (vanuit Den Haag richting Amsterdam)
Rijdend op de A4 Den Haag-Amsterdam neemt u de afslag naar de A9 richting 
Utrecht/Amstelveen. Aan het einde van de A9 neemt u de afslag A2 richting 
Amsterdam. Op de A2 neemt u afslag 1. Bovenaan de afslag gaat u bij de 
stoplichten naar links (Burgemeester Stramanweg). Sla rechtsaf richting 
Duivendrecht en ga aan het einde van de afslag (S111) linksaf (Holterbergweg). 
Bij de eerste stoplichten gaat u rechtsaf en vervolgt u de weg richting ArenAdek 
(zie foto). Op de rotonde neemt u de afslag links richting Dome en volgt de 
weg naar beneden. Beneden gaat u direct rechtsaf met de bocht mee en rijdt 
u via een U-bocht onze parkeergarage in, alwaar u de borden ‘Offices’ (blauw 
gemarkeerd in de parkeergarage) volgt.

A9 (vanuit Alkmaar richting Amsterdam)
Rijdend op de A9 Alkmaar-Amsterdam neemt u de afslag A2 richting  
Amsterdam. Op de A2 neemt u afslag 1. Bovenaan de afslag gaat u bij de  
stoplichten naar links (Burgemeester Stramanweg). Sla rechtsaf  
richting Duivendrecht (S111) en aan het einde van de afslag gaat u linksaf 
(Holterbergweg). Bij de eerste stoplichten gaat u rechtsaf en vervolgt u de weg 
richting ArenAdek (zie foto). Op de rotonde neemt u de afslag links richting 
Dome en volgt de weg naar beneden. Beneden gaat u direct rechtsaf met de 
bocht mee en rijdt u via een U-bocht onze parkeergarage in, alwaar u de  
borden ‘Offices’ (blauw gemarkeerd in de parkeergarage) volgt.

A10 (ringweg Amsterdam - binnenring)
Rijdend op de A10 (binnenring) neemt u de afslag S111 Amstel Business Park. 
Aan het einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf. Daarna gaat u bij 
het tweede stoplicht weer linksaf. U rijdt nu op de Spaklerweg. Deze weg gaat 
over in de Holterbergweg. Bij de vierde stoplichten gaat u linksaf en vervolgt 
u de weg richting ArenAdek (zie foto). Op de rotonde neemt u de afslag links 
richting Dome en volgt de weg naar beneden. Beneden gaat u direct rechtsaf 
met de bocht mee en rijdt u via een U-bocht onze parkeergarage in, alwaar u 
de borden ‘Offices’ (blauw gemarkeerd in de parkeergarage) volgt.

A10 (ringweg Amsterdam - buitenring)
Rijdend op de A10 (buitenring) neemt u de afslag S111 Amstel Business Park. 
Aan het einde van de afslag gaat u linksaf. Daarna gaat u bij het derde 
stoplicht weer linksaf. U rijdt nu op de Spaklerweg. Deze weg gaat over in de 
Holterbergweg. Bij de vierde stoplichten gaat u linksaf en vervolgt u de weg 
richting ArenAdek (zie foto). Op de rotonde neemt u de afslag links richting 
Dome en volgt de weg naar beneden. Beneden gaat u direct rechtsaf met de 
bocht mee en rijdt u via een U-bocht onze parkeergarage in, alwaar u de  
borden ‘Offices’ (blauw gemarkeerd in de parkeergarage) volgt.

Openbaar vervoer
Het dichtstbijzijnde station Bijlmer ArenA is bereikbaar per trein, bus en metro. 
The New Loft Office bevindt zich op circa vijf minuten lopen van dit station. 
Neem op station Bijlmer ArenA de uitgang ArenAboulevard. Aan het einde van 
de ArenAboulevard gaat u rechtsaf De Passage op. Ons kantoor bevindt zich 
aan uw linkerhand pal tegenover De ArenA. 


