Routebeschrijving NIA
Adres: Gustav Mahlerplein 117, 1082 MS Amsterdam
Ons kantoor is gevestigd op de eerste etage van het Symphony gebouw (oranje), inpandig bij de
Vrije Universiteit (VU)/Tinbergeninstituut.
Telefoon: 088 – 042 8000
Per openbaar vervoer
Ons kantoor is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Het Symphony gebouw bevindt zich op
twee minuten loopafstand van station Amsterdam Zuid (trein, trams, metro, bus).

Stap uit bij halte Amsterdam Zuid.

Neem in het station uitgang Mahler. U komt uit op het Gustav Mahlerplein.

Het Symphony gebouw (oranje) bevindt zich aan de overkant van het plein.

Neem de tweede ingang; nr. 117.
Metro naar Amsterdam Zuid
Vanaf station Amsterdam Sloterdijk: metro 50 richting Gein.
Vanaf station Duivendrecht of station Bijlmer/Arena: metro 50 richting Isolatorweg.
Vanaf Amsterdam Centraal station of station Amstel: metro 51 richting Westwijk.
Trein
Vanaf
Vanaf
Vanaf

naar Amsterdam Zuid
Schiphol: trein richting Leeuwarden OF Nijmegen OF Enschede.
Den Haag: trein richting Groningen.
Utrecht: trein richting Schiphol.

Met de auto
Vanuit de richting Utrecht/Amersfoort
Vanaf A10 ringweg zuid, neem afslag S109 Amsterdam Buitenveldert.
Aan het einde van de afslag linksaf (volg de borden Zuidas). Eerste weg meteen weer rechtsaf bij
de stoplichten. U rijdt nu op De Boelelaan.

Na circa 700 meter rechtsaf de Van Leijenberghlaan in.

Bij het eerste stoplicht (RBS Gebouw) linksaf de Gustav Mahlerlaan in.

Aan uw linkerhand ziet u het Symphony gebouw (oranje) liggen.

Vóór het gebouw gaat u linksaf de Leo Smitstraat in. Aan uw rechterhand is de ingang van de
parkeergarage (Q-park).
Vanuit de richting Den Haag/Haarlem
Vanaf A10 ringweg zuid, neem afslag S109 Amsterdam Rivierenbuurt
Aan het einde van de afslag rechtdoor (volg de borden Zuidas). Eerste weg meteen weer linksaf bij
de stoplichten. U rijdt nu op De Boelelaan.

Na circa 700 meter rechtsaf de Van Leijenberghlaan in.

Bij het eerste stoplicht (RBS Gebouw) linksaf de Gustav Mahlerlaan in.

Aan uw linkerhand ziet u het Symphony gebouw (oranje) liggen.

Vóór het gebouw gaat u linksaf de Leo Smitstraat in. Aan uw rechterhand is de ingang van de
parkeergarage (Q-park Symphony).
Parkeren
U kunt parkeren in de parkeergarage Q-park onder het Symphony gebouw. U dient hiervoor in te
rijden via de Leo Smitstraat 4, 1082 MP naast het Symphony gebouw (oostzijde). Mocht deze
parkeergarage vol zijn dan kunt u dichtbij parkeren in parkeergarage Mahler. In de garage volgt u
de borden Auditorium.
De ingang van NIA bevindt zich naast de ingang van het Auditorium.
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