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Laan van Langerhuize Krijgsman

Halte 
sneltram 51
Ouderkerker-
laan

haltelooproute

Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het kantoor te bereiken vanaf het Centraal 
Station Amsterdam met sneltram 51. 
De route van sneltram 51 loopt via het Amstelstation en Station 
Zuid-WTC. Uitstappen bij de Ouderkerkerlaan. 
Vanaf Station Lelylaan met metrolijn 50 richting Gein, uitstappen bij 
Station Zuid-WTC en vervolgens met sneltram 51. 

Nabij het kantoor op de halte Burgemeester Boersweg/Laan van 
Langerhuize stoppen de volgende bussen:

Buslijn 300 vanuit Haarlem/Schiphol en vanuit Station Amsterdam 
Bijlmer-Arena.
Buslijn 146 vanuit Uithoorn Busstation en vanuit Station Amsterdam 
Bijlmer-Arena.

Amstelveen
KPMG Hoofdkantoor, Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen
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KPMG Gebouw
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
Tel.: (020) 656 7890

Routebeschrijving Amstelveen, Laan van Langerhuize:
Komende vanuit de richting Haarlem, Den Haag, Schiphol
Op de A9 de afslag Ouderkerk aan de Amstel/Amstelveen-Oost nemen. Rechtsaf komt men dan op 
de Burgemeester Boersweg. Ga bij de eerste weg rechtsaf. Dit is de Laan van Langerhuize. 

Komende vanuit de richting Utrecht (A2)
Afslag Amstelveen, Haarlem, Schiphol (A9)
Op de A9 de afrit Ouderkerk aan de Amstel/Amstelveen-Oost nemen. Linksaf komt men dan op de 
Burgemeester Boersweg. Rijd onder de snelweg door en neem vervolgens de eerste weg rechtsaf. 
Dit is de Laan van Langerhuize.

Komende vanuit Amsterdam
Komend vanuit Amsterdam gaat u via de Buitenveldertselaan naar Amstelveen; deze gaat over in 
de Beneluxbaan. U volgt de borden richting Uithoorn/Aalsmeer. Voorbij het viaduct volgt u de 
richting Bovenlanden/Amstelland/Utrecht rechtsaf, aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeers-
lichten rechtsaf richting Amstelland/Utrecht. U rijdt nu op de Groenelaan en gaat bij de tweede
verkeerslichten rechtdoor. Dit is de Laan van Langerhuize. U sorteert links voor om bij het eerst-
volgende verkeerslicht linksaf te slaan naar onze parkeergarage.

Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het kantoor te bereiken vanaf het Centraal Station Amsterdam met 
sneltram 51. De route van sneltram 51 loopt via het Amstelstation en Station Zuid-WTC. Uitstappen 
bij de Ouderkerkerlaan. Vanaf Station Lelylaan met metrolijn 50 richting Gein, uitstappen bij  Station 
Zuid-WTC en vervolgens met sneltram 51. Uitstappen bij de halte Ouderkerkerlaan.
Na het uitstappen op de halte Ouderkerkerlaan gaat u de trap op. Op het viaduct gaat u rechtsaf 
in de richting van ons kantoor.

Nabij het kantoor op de halte Burgemeester Boersweg/Laan van Langerhuize stoppen de volgende 
bussen:
Buslijn 300 vanuit Haarlem/Schiphol en vanuit Station Amsterdam Bijlmer-Arena.
Buslijn 146 vanuit Uithoorn Busstation en vanuit Station Amsterdam Bijlmer-Arena.

Route description Amstelveen, Laan van Langerhuize:
From the Haarlem, The Hague, Schiphol direction
Take the Ouderkerk aan de Amstel/Amstelveen-Oost exit on the A9. Turn right, you are now on 
the Burgemeester Boersweg. Turn right onto the first road, Laan van Langerhuize.

From the Utrecht direction (A2)
Take the Amstelveen, Haarlem, Schiphol (A9) exit. On the A9 take the Ouderkerk aan de Amstel/
Amstelveen-Oost exit. Turn left, you are now on the Burgemeester Boersweg. Drive under the 
viaduct and turn right onto the first road, Laan van Langerhuize.
 
From Amsterdam
From Amsterdam, take the Buitenveldertselaan towards Amstelveen. It becomes the Beneluxbaan. 
Follow the signs Uithoorn/Aalsmeer. After passing the viaduct turn right onto the direction Boven-
landen/Amstelland/Utrecht. Turn right at the traffic lights onto the direction Amstelland/Utrecht. 
You are now on the Groenelaan. Go straight ahead at the second traffic lights, this is Laan van 
Langerhuize. Get in the left-hand lane to take a left turn at the next traffic light onto our carpark.

Public Transport
The office can be reached by public transport from Amsterdam Central Railway Station with 
express tram 51. Express tram 51 goes via Amstel railway station and Zuid-WTC railway station, 
disembark at the Ouderkerkerlaan.
From Lelylaan railway station take metro line 50 in the direction of Gein, disembark at Zuid-WTC 
railway station and then take express tram 51. Exit at the Ouderkerkerlaan stop. Mount the stairs
after disembarking at Ouderkerkerlaan stop. Turn right onto our office. 

The following buses stop near the office (bus stop Burgemeester Boerslaan/Laan van Langerhuize):

Line 300 from Haarlem/Schiphol, and from Amsterdam Bijlmer-Arena station.
Line 146 from Uithoorn Bus station, and from Amsterdam Bijlmer-Arena station. 

 


