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Routebeschrijving

Route description

Vanuit de richting Utrecht
Volg de A2, richting Amsterdam. Houd links aan bij A2/E35. Volg
Ring A10, richting Ring-Zuid. Neem op Ring A10, afslag S108. Ga
onderaan de afslag naar links (Amstelveenseweg). Neem de tweede
links (De Boelelaan). Neem vervolgens de eerste links (Gustav
Mahlerlaan). Ga aan het eind met de bocht mee naar rechts (in de
bocht ziet u het gebouw The Edge). Direct voorbij het gebouw kunt u
linksaf richting de parkeergarage van The Edge rijden.

From Utrecht
Follow the A2 towards Amsterdam. Keep left at the A2/E35. Follow
Ring A10, in the direction of Ring-Zuid. On Ring A10, take exit S108.
Turn left at the traffic lights onto the Amstelveenseweg. Then take the
second street on your left (De Boelelaan), and the first left again
(Gustav Mahlerlaan). You are now facing The Edge. Turn right at the
junction, followed by an immediate left turn, to enter our visitor carpark.

Vanuit de richting Rotterdam/Den Haag
Volg de A4, richting Amsterdam. Volg Ring A10, richting Ring-Zuid.
Neem op Ring A10, afslag S108. Ga onderaan de afslag naar links
(Amstelveenseweg). Neem de eerste links (De Boelelaan). Neem
vervolgens de eerste links (Gustav Mahlerlaan). Ga aan het eind met
de bocht mee naar rechts (in de bocht ziet u het gebouw The Edge).
Direct voorbij het gebouw kunt u linksaf richting de parkeergarage van
The Edge rijden.
Openbaar vervoer
The Edge is gelegen tussen Treinstation ‘Amsterdam-Zuid’ (Amsterdam)
en Metrostation ‘Amstelveenseweg’ (Amsterdam). Beide stations liggen
op minder dan 1 kilometer loopafstand van The Edge.

From Rotterdam/The Hague
Follow the A4, in the direction of Amsterdam. Follow Ring A10, in the
direction of Ring-Zuid. On Ring A10, take exit S108. Turn left at the
bottom of the exit ramp (Amstelveenseweg). Turn left at the first street
(De Boelelaan). Next, turn left at the first street (Gustav Mahlerlaan).
Turn towards the right at the end (you will see The Edge in the bend).
Go past the building and turn to the left towards the parking garage.
Public transport
The Edge is situated between Train station ‘Amsterdam-Zuid’
(Amsterdam) and Metro station ‘Amstelveenseweg’ (Amsterdam).
Both stations are within 1 km walking distance from The Edge.

