
 

 

ROUTEBESCHRIJVING - HARTMAN LMH       

 

Adres:  Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam  -  T: 020 50 400 50 

 

Per auto vanuit de richting Amersfoort (A1) of Utrecht (A2): 

• Neem de ringweg A10 richting Den Haag (ring A10 Oost) 

• Blijf de borden Den Haag (A10 Zuid) volgen  

• Neem de afslag S109 (RAI)  

• Sla bij de stoplichten aan het eind van de afslag linksaf  

• Ga onder het viaduct door en sla bij de volgende stoplichten rechtsaf de                                         

De Boelelaan in  

• Sla bij de stoplichten rechtsaf en ga bij de stoplichten rechtdoor 

• Ga onder het viaduct door  

• Sla bij de stoplichten linksaf, u rijdt nu de Strawinskylaan op 

• De ingang van onze parkeergarage bevindt zich na circa 500 meter aan de 

rechterzijde van de Strawinskylaan (Hartman LMH is gelegen aan de stadszijde, níet 

aan de zijde van het WTC) Parkeren in onze garage is op basis van beschikbaarheid 

(zie s.v.p. hierna) 

Per auto vanuit de richting Den Haag (A4):  

• Neem de A4 richting Amsterdam  

• Volg op de A10 (ringweg Amsterdam) de borden richting Utrecht/Amersfoort (A10 

Zuid)  

• Neem de afslag S109 (RAI) (de borden geven S109/S110 aan)  

• Volg bij de stoplichten aan het eind van de afslag het bord WTC  

• Ga bij de volgende stoplichten linksaf de De Boelelaan in  

• Sla bij de stoplichten rechtsaf en ga bij de stoplichten rechtdoor 

• Ga onder het viaduct door  

• Sla bij de stoplichten linksaf, u rijdt nu de Strawinskylaan op 

• De ingang van onze parkeergarage bevindt zich na circa 500 meter aan de 

rechterzijde van de Strawinskylaan (Hartman LMH is gelegen aan de stadszijde, níet 

aan de zijde van het WTC) Parkeren in onze garage is op basis van beschikbaarheid 

(zie s.v.p. hierna) 

Parkeren (op basis van beschikbaarheid) 

In onze parkeergarage zijn parkeerplekken voor ons kantoor gereserveerd. Parkeren in de 

parkeergarage is mogelijk op basis van beschikbaarheid. U kunt tevens parkeren onder het 

WTC-complex of op de Prinses Irenestraat (ter hoogte van de kruising met de Minervalaan) 

 

Trein 

• stap uit bij halte Amsterdam Zuid en verlaat het station via uitgang Noord 

• Steek het plein over en loop onder het viaduct door 

• de ingang van ons kantoor zit vervolgens aan de linkerzijde van het plantsoen 

 

 



(Snel)tram 

Vanaf station Sloterdijk, station Duivendrecht of station Bijlmer: sneltram 50 richting Gein 

Vanaf Centraal station of station Amstel: sneltram 51 richting Westwijk 

• stap uit bij halte Amsterdam Zuid en verlaat het station via uitgang Noord 

• Steek het plein over en loop onder het viaduct door  

• de ingang van ons kantoor zit vervolgens aan de linkerzijde van het plantsoen 

 

Tram 

Vanaf Centraal station Amsterdam: tram 5 richting Amstelveen Binnenhof 

• stap uit bij halte Amsterdam Zuid 

• neem de trap naar beneden aan de noordzijde (stadszijde) van de weg  

• de ingang van ons kantoor zit vervolgens aan de linkerzijde van het plantsoen 

 

Bus 

Verschillende bussen stoppen bij Amsterdam Zuid 

• stap uit bij halte Amsterdam Zuid (WTC) 

• neem de trap naar beneden aan de noordzijde (stadszijde) van de weg 

• de ingang van ons kantoor zit vervolgens aan de linkerzijde van het plantsoen 

 

Hoofdingang 

De hoofdingang van Hartman LMH bevindt zich tussen de Strawinskylaan en de lager 

gelegen Prinses Irenestraat (deze loopt parallel aan de Strawinskylaan, gelegen aan de 

stadszijde). Vanaf de Strawinskylaan neemt u de trap (stadszijde) naar beneden , gelegen 

achter de bushaltes en taxistandplaatsen. De hoofdingang bevindt zich dan aan de 

linkerzijde van het plantsoen.  

Komende vanaf de Prinses Irenestraat bevindt de hoofdingang zich aan de rechterzijde van 

het plantsoen.  

 
 


