Routebeschrijving Mondriaantoren
Het Amstelstation (te voet)
Als u op het station Amsterdam Amstel bent loopt u richting de Hoge School van Amsterdam. U
verlaat dus het station aan de zijde zonder winkeltjes. Na de uitcheck poortjes gaat u direct naar
links. U loopt ongeveer 150 meter rechtdoor. U gaat naar rechts dan ziet u voor u de Rembrandt
Toren en links daarvan de Mondriaan Toren. Hier kunt u zich melden bij de receptie.
De parkeergarage
Als u vanaf de A10 komt houdt u ringweg zuid aan. Neem afslag 11 naar de Johannes Blookerweg
richting Amsterdam-Overamstel. Buig na 350 meter links af bij Johannes Blookerweg richting Amstel
Business Park. Buig na 350 meter links af bij Verlengde van Marwijk Kooystraat richting Amstel
Business Park-West. Sla rechtsaf richting Spaklerweg/s111. Na 400 meter gaat u linksaf. U bent nu
gearriveerd bij de parkeergarage van de Mondriaan Toren.
De fietsenstalling
Als u op het Amstelplein staat voor de Mondriaan Toren, dan gaat u naar links. U rijdt ongeveer 50
meter rechtdoor en daarna gaat u naar links. Dan ziet u voor u een houten gebouw. Dat is de
fietsenstalling.
Met het OV:
Vanaf Amsterdam Centraal:
Metro 54, 51.
U kunt metro 54 richting Gein en metro 51 richting Westwijk pakken.
Tevens rijd er ook elke 15 minuten een trein naar station Amstel.
Vanaf Rotterdam Centraal:
Rijden elke 10 minuten treinen, waarbij de overstap is op Utrecht Centraal of Amsterdam Centraal
Vanaf Alkmaar:
Er gaat ieder kwartier een rechtstreekse trein naar het Amstel station.
Vanaf Amstel station naar Schiphol:
Iedere 5 minuten gaat er een trein naar Schiphol, met wisselend 1 of 2 keer overstappen. Reistijd
bedraagt 15 minuten.

Route description Mondriaan Tower
The Amstel Station (walking)
If you are at Amsterdam Amstel station, walk towards the Amsterdam High School. You leave the
station on the side without shops. After the check-out gates you go directly to the left. You walk
straight ahead for about 150 meters. You go to the right and you will see the Rembrandt Tower in
front of you and the Mondrian Tower on your left. Here you can go to the reception.

The parking lot
If you come from the A10 keep ring road south. Take exit 11 for Johannes Blookerweg in the
direction of Amsterdam-Overamstel. After 350 meters, turn left at Johannes Blookerweg towards
Amstel Business Park. After 350 meters, turn left at Verlengde van Marwijk Kooystraat towards
Amstel Business Park-West. Turn right towards Spaklerweg / s111. Turn left after 400 meters. You
have now arrived at the parking garage of the Mondrian Tower.

The bicycle storage
If you are on the Amstelplein in front of the Mondrian Tower, you go to the left. Drive straight on for
about 50 meters and then turn left. Then you will see a wooden building in front of you. That is the
bicycle parking.

With the OV:
From Amsterdam Central:
Metro 54, 51.
You can catch metro 54 in the direction of Gein and metro 51 in the direction of Westwijk.
There is also a train every 15 minutes to Amstel station.
From Rotterdam Central:
Drive every 10 minutes trains, where the transfer is at Utrecht Central or Amsterdam Central
From Alkmaar:
Every 15 minutes there is a direct train to the Amstel station.
From Amstel station to Schiphol:
Every 5 minutes there is a train to Schiphol, with changing 1 or 2 times. Travel time is 15 minutes.

