
Routebeschrijving  

Bezoekadres: 

  
 

Vanuit de richtingen Den Haag / Zaandam / Leiden / Alkmaar  

Neem vanaf de A10 de afslag A2 richting Utrecht en direct de afrit Ouderkerk a/d Amstel / Amsterdam Zuidoost.  

Bovenaan de afslag linksaf (u rijdt op het viaduct over de snelweg heen).  

Volg nu de richting AMC/Duivendrecht en ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf. U vervolgt uw weg 

rechtdoor via de Holterbergweg.  

U vindt ‘Park Plaza Arena’ aan uw linkerhand. Volg de borden P10. De parkeergarage heeft meerdere entrees, beiden zijn geschikt. 

Aangekomen in de parkeergarage volgt u de borden “Dali” en parkeert u uw auto. U gaat met de trap omhoog en gaat door de draaideur 

gebouw “Dali” binnen. In de hal treft u de lift aan. DCMF is gevestigd op de 6e etage.  

  

Vanuit de richtingen Utrecht / Den Bosch  

Volg vanaf de A2 de A9 richting Amsterdam Zuidoost / Almere /Amersfoort en neem vrijwel meteen de afrit S111 / Amsterdam Zuidoost 

(IKEA, AMC)  

Sla aan het einde van de afrit rechtsaf (u rijdt onder de snelweg door).  

U vervolgt uw weg rechtdoor via de Muntbergweg en de Holterbergweg.  

U vindt ‘Park Plaza Arena’ aan uw rechterhand. Volg de borden P10. De parkeergarage heeft meerdere entrees, beiden zijn geschikt. 

Aangekomen in de parkeergarage volgt u de borden “Dali” en parkeert u uw auto. U gaat met de trap omhoog en gaat door de draaideur 

gebouw “Dali” binnen. In de hal treft u de lift aan. DCMF is gevestigd op de 6e etage. 

 

Vanuit de richting Amersfoort  

Volg vanaf de A1 de A9 richting Amsterdam Zuidoost / Haarlem / Schiphol.  

Neem de afrit S111/Amsterdam Zuidoost (IKEA, AMC).  

Sla aan het einde van de afrit rechtsaf.  

U bevindt zich op de Muntbergweg.  

U vervolgt uw weg rechtdoor via de Holterbergweg.  

U vindt ‘Park Plaza Arena’ aan uw rechterhand. Volg de borden P10. De parkeergarage heeft meerdere entrees, beiden zijn geschikt. 

Aangekomen in de parkeergarage volgt u de borden “Dali” en parkeert u uw auto. U gaat met de trap omhoog en gaat door de draaideur 

gebouw “Dali” binnen. In de hal treft u de lift aan. DCMF is gevestigd op de 6e etage. 

  

Per openbaar vervoer  

DCMF is goed bereikbaar via het openbaar vervoer. NS-station Amsterdam Bijlmer is op circa vijf minuten loopafstand van Plaza Arena. 

Reist u met de metro? Kies dan voor metrolijn 50 of 54 in de richting van Gein. U stapt uit bij de halte Bijlmer Arena. Er rijden ook bussen 

naar het NS-station Amsterdam Bijlmer Arena. Bij gebouw “Dali” aangekomen gaat u door de draaideur gebouw “Dali” binnen. In de hal 

treft u de lift aan. DCMF is gevestigd op de 6e etage. 
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