
Routebeschrijving APG (Edge West)

Openbaar vervoer Auto

APG (Edge West) is makkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer.

U reist naar NS station Amsterdam Sloterdijk. Daar 
stoppen verschillende treinen, maar ook de metro  
(lijn 50 en 51), tram (lijn 19) en verschillende bussen. 
Raadpleeg voor actuele informatie de website of app van 
NS, 9292 of Google Maps.

Vanuit het noorden
Neem op de ringweg A10 rond Amsterdam de afrit 
S102, Westpoort 3000-9000, Haarlem N200, IJmuiden. 
Daarna kiest u richting Haarlem/IJmuiden. U rijdt nu op 
de Basisweg. 

Vanuit het zuiden
Neem op de ringweg A10 rond Amsterdam de afrit S102, 
Westpoort 3000-9000, IJmuiden. Daarna kiest u richting 
IJmuiden/3600-3900. U rijdt nu op de Basisweg. 

Parkeren bezoekers
U kunt gebruik maken van de parkeerplaats wanneer 
dit op voorhand is bevestigd. Als u een parkeerplek 
toegewezen heeft gekregen kunt u uw auto parkeren op 
een van de bezoekersparkeerplaatsen.
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Vanaf station Sloterdijk naar APG (Edge West): 
Wanneer u op station Amsterdam Sloterdijk bent aangekomen en u via de trap naar boven bent gelopen, loopt u richting de 
uitgang Hatostraat. Hier slaat u linksaf het regenboog pad op. U loopt nu langs een lift (de lift bevindt zich aan uw linkerhand), 
hier loopt u nog een stuk rechtdoor, dan gaat u rechtsaf de trap af en gaat u daarna meteen naar links. Hierna gaat u wederom 
een trapje af en steekt u de weg over. U loopt nu rechtdoor. Een stukje verder ziet u aan uw rechterhand het UWV. Ook loopt u 
langs een kunstwerk van een doorgezaagd schip. Als u nu voor u kijkt ziet u de koepel van Edge West. U loopt tot de autoweg en 
steekt deze over. Dan loopt u richting de entree van Edge West.
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Adres:

Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Telefoon 020 583 91 11

Fiets

Komt u met de fiets? Dan kunt u uw fiets stallen in de 
fietsenstalling die zich rechts van de hoofdingang bevindt.

UWV


