Cedar
Bijlmerdreef 106
1102 CT Amsterdam
Routebeschrijving

Per auto
GPS coördinaten voor navigatiesysteem
Breedtegraad/Latitude: 52°18’52.4”N
Lengtegraad/Longitude: 4°56’59.2”E

Route in Google Maps

Vanuit alle richtingen
Op de A2 neemt u de afslag Ouderkerk aan de Amstel / Duivendrecht (afslag 1).
Aan het einde van de afslag gaat u linksaf, richting Amsterdam Zuidoost N522 / Burgemeester
Stramanweg. U volgt de Burgemeester Stramanweg onder de ArenA door.
Na de ArenA volgt na een paar honderd meter een T-splitsing. U gaat hier rechtsaf. Bij de stoplichten
weer rechtsaf. U bent nu op de Bijlmerdreef.
Na 100 meter is rechts de inrit naar de parkeergarage van het Cedar gebouw.
In de garage volgt u de verwijzing naar ING en kunt u met de trap of lift binnendoor naar de receptie.

Per openbaar vervoer
Cedar ligt op ca. 5 minuten lopen van het station Bijlmer dat bereikt kan worden:
• vanuit de richting Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met de stoptrein.
• vanaf Amsterdam Centraal station en station Duivendrecht met de metro 54 richting Gein.
• Vanaf Amsterdam Sloterdijk / Lelylaan met metro 50 richting Gein.
• vanaf Schiphol met de intercity of buslijn 300.
Als u Station Bijlmer Arena uitloopt ziet u recht voor u de Esprit Outlet Store. Hier loopt u rechts
voorbij, over de ‘Kiss and Ride’ parkeerplaats. Recht voor u ziet u gebouw Acanthus. Ga aan het eind
van de parkeerplaats rechts de hoek om. Na 100 meter ligt gebouw Laanderpoort aan de linkerkant.
Na dit gebouw loopt u via het park naar de ingang van Cedar A.
Bezoekers zonder ING toegangspas worden verzocht zich altijd te melden bij de receptie van Cedar A.

Met de fiets
De fietsenstalling van Cedar ligt aan het Abcouderfietspad.
Links naast het paviljoen The Traveller is de ingang.
De deur is te openen met de ING toegangspas.
Bezoekers zonder toegangspas kunnen hun fiets stallen langs het Abcouderpad onder het pand (ter
hoogte van de loopbrug).

