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Kantoor Amsterdam – De Cuserstraat 87, 1081CN Amsterdam, 020 – 5141 780 
 
Per auto vanaf Ringweg A10 
• Neem afrit s108 Oud-Zuid Olympisch Stadion VU. 
• Bij de verkeerslichten links afslaan richting Amstelveen. 
• Kies voor de twee rechter rijstroken en volg richting Amstelveen Zuid-as VU WTC. 
• U bevindt zich op de Amstelveenseweg. 
• Rijdt voorbij de stoplichten langs het VU Medisch Centrum en volg de 

Amstelveenseweg. 
• U passeert aan uw rechterhand ‘De Veranda’. 
• Na het kruispunt (± 500 meter) links voorsorteren en links afslaan De Cuserstraat in. 
• Op De Cuserstraat na 30 meter de eerste straat/inrit rechts afslaan. 
• Aan de linkerkant vindt u de entree naar de ondergrondse parkeergarage van IBS. 
 
Per auto vanaf de richting Utrecht (A2) 
• Volg de A2 richting Amsterdam. 
• Bij knooppunt Holendrecht rechts aanhouden. 
• Volg A9 richting Amstelveen Haarlem Schiphol AMC Zuidoost. 
• Neem afrit 5 Amstelveen. 
• Neem op de afrit de rechter rijstrook richting Stadshart. 
• Volg richting Amstelveen. 
• Op de Keizer Karelweg links aanhouden in de richting Amsterdam. 
• Na 400 meter op de rotonde rechtdoor rijden. 
• De Keizer Karelweg gaat over de Amsterdamseweg en na 2 kilometer in de 

Amstelveenseweg. 
• Op de Amstelveenseweg direct na de kerk (na ± 50 meter) rechts afslaan De 

Cuserstraat in. 
• Op De Cuserstraat na 30 meter de eerste inrit rechts afslaan. 
• Aan de linkerkant vindt u de ondergrondse parkeergarage en de entree van IBS. 
 
Per auto vanaf de richting Den Haag / Haarlem 
• Volg de A9 richting Utrecht. 
• Neem afrit 5 Amstelveen. 
• Neem op de afrit de linker rijstrook richting Stadshart. 
• Rechts aanhouden naar de Keizer Karelweg onder het viaduct door. 
• Volg richting Amstelveen. 
• Op de Keizer Karelweg links aanhouden in de richting Amsterdam. 
• Na 400 meter op de rotonde rechtdoor rijden. 
• De Keizer Karelweg gaat over de Amsterdamseweg en na 2 kilometer in de 

Amstelveenseweg. 
• Op de Amstelveenseweg direct na de kerk (na± 50 meter) rechts afslaan De 

Cuserstraat in. 
• Op De Cuserstraat na 30 meter de eerste inrit rechts afslaan. 
• Aan de linkerkant vindt u de entree naar de ondergrondse parkeergarage van IBS. 
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Per openbaar vervoer 
• Neem vanaf Centraal Station Amsterdam of Station Amsterdam Zuid metro 51 of 

tram 5 richting Amstelveen. 
• Stap uit bij halte Van Boshuizenstraat. 
• Loop links voorbij het winkelcentrum en sla de eerste straat rechts De Cuserstraat in. 
• Aan het einde van De Cuserstraat slaat u links tegenover de bloemenkiosk de 

zijstraat in richting de kerk. 
• IBS is gevestigd in het achterste gebouw. 
• •Vanaf halte Van Boshuizenstraat is het ± 10 minuten lopen naar De Cuserstraat 87. 


