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Werkzaamheden rondom Olympisch Stadion 
24 februari – 27 maart 2020 

 

    

 

 

Van Ede & Partners Amsterdam 

Olympisch Stadion 41 
1076 DE Amsterdam 

 

 

 

Het Olympisch Stadion is de portal van de Sportas van Amsterdam. Het ligt onder de rook van 

Schiphol en is tevens de achtertuin van de Zuidas, het zakelijk gebied van de Randstad.  

De locatie is uitstekend te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer.  

 

Werkzaamheden rondom Olympisch Stadion 24 februari – 27 maart 2020 
 

Openbaar vervoer  

Tijdens werkzaamheden in de periode 24 februari – 27 maart a.s. is het Olympisch Stadion 

goed bereikbaar met trams, bussen en/of metro’s. Voor een actueel inzicht in welk openbaar 

vervoer op uw reisdatum langs het Stadion rijdt, adviseren wij je om www.9292.nl of 

www.gvb.nl/omleidingen te raadplegen. 

 

Routebeschrijving per auto* 

• Vanuit alle richtingen volg je de borden A10 Amsterdam Zuid / Amstelveen 

• Op de A10 neem je afrit S108, Amsterdam Zuid / Amstelveen 

• Onderaan de afrit, sla je rechtsaf, richting het Olympisch Stadion 

• Bij het eerste stoplicht sla je linksaf, het IJsbaanpad op 

• Sla bij de rotonde rechtsaf en steek de ‘Goedgelukbrug’ over 

• Volg de weg rechtsom langs het Stadion en sla rechtsaf bij de Laan van Hesperiden 

• U staat nu voor de parkeergarage 

 

Kort parkeren – P + R onder het Olympisch Stadion 

Kosten: € 3,33 per uur 

Inrit:  Laan der Hesperiden tegenover nummer 66, 1076 DE Amsterdam  

Let op: Neem de meest linker inrit (‘kort parkeren’).  

 

Na het inrijden van de garage (meest linker inrit), rij je rechtdoor.  

Aan het einde sla je linksaf. Rijd de parkeergarage halfrond en parkeer bij de zuil met de 

aanduiding ‘huisnummers 1, 41 – 43’. Neem  de trap naar boven. Het hek naar buiten 

bovenaan de trap opent door het knopje achter je aan de muur in te drukken. Eenmaal buiten 

loop je naar rechts richting het kantoor van Van Ede & Partners. 

 

Langer parkeren – Frans Otten Stadion 

Kosten: 15 minuten - 4 uur parkeren voor: € 3. Na 4 uur parkeren betaal je € 1 per uur. 

Het Frans Otten Stadion bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het Olympisch Stadion.  

In verband met werkzaamheden van oktober 2019 – maart 2020 is deze loopafstand 

ongeveer 12 minuten. www.fransottenstadion.nl 

 

* Z.o.z. voor een plattegrond 

http://www.9292.nl/
http://www.gvb.nl/omleidingen
http://www.fransottenstadion.nl/
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Kaartweergave van route naar het Stadion voor de periode 24 februari – 27 maart 2020. 

 

Let op: bij het verlaten van de garage, kunt u rechtsaf slaan en weer naar rechts de 

Amstelveenseweg op. 

 

 


