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Routebeschrijving Wepublic kantoor  

 

Herikerbergweg 193, 1101 CN Amsterdam 

 

Het kantoor van Wepublic is zowel met het openbaar vervoer (Station Amsterdam Bijlmer Arena) als per auto (via 

de Ring A10,A2,A9) zeer eenvoudig te bereiken. Ons kantoor is gevestigd in het Vesta gebouw op de tweede 

verdieping (Zuid). Het Vesta gebouw kunt u herkennen aan de groene ramen van het gebouwencomplex. Bekijk 

de routebeschrijving hieronder. 

 

Komt u met de auto? U kunt parkeren in P10, bij binnenkomst in de parkeergarage kunt u parkeren in het “Vesta” 

gedeelte (let op de aanwijzingen op de blauwe bordjes). U kunt de borden Vesta volgen voor de ingang van het 

gebouw. 

 

Komt u lopend vanaf station Amsterdam Bijlmer Arena? Vertrek vanaf het busstation in zuidwestelijke richting 

naar de Hoogoorddreef, deze rechtsaf volgen richting de Holterbergweg. Voor de kruising van de Holterbergweg 

gaat u links de trappen op tussen de gebouwen door. Vesta is het laatste gebouw aan uw rechterhand 

 

 

 Per auto 

 

▪ Vanaf Utrecht (A2) en Haarlem (A9) 

Afslag S111 (afrit 3 Zuidoost/AMC) aan het einde van de afrit rechts afslaan. Bij de 1e kruising rechts afslaan 

(richting IKEA). Vervolgens gaat u ter hoogte van de IKEA (na tankstation Shell aan uw rechterhand) met de 

bocht mee naar links. Na de stoplichten na circa 300 meter ziet u aan uw linkerkant het Apollo gebouw. Parkeren 

kan in parkeergarage P10. 

 

▪ Vanaf Den Haag A4 en Rotterdam (A13, A4) 

Na de Schipholtunnel afslag A9 (richting Utrecht) op de A9 richting Amersfoort volgen: afslag S111 (afrit 3 

Zuidoost/AMC) aan het einde van de afrit rechts afslaan. Bij de 1e kruising rechts afslaan (richting IKEA). 

Vervolgens gaat u ter hoogte van de IKEA (na tankstation Shell aan uw rechterhand) met de bocht mee naar 

links. Na de stoplichten na circa 300 meter ziet u aan uw linkerkant het Apollo gebouw. Parkeren kan in 

parkeergarage P10. 

 

▪ Vanaf ’t Gooi 

(richting Amsterdam) A9 richting Den Haag/Schiphol): afslag S111 (afrit 3 Zuidoost/AMC) aan het einde van de 

afrit rechts afslaan. Bij de 1e kruising rechts afslaan (richting IKEA). Vervolgens gaat u ter hoogte van de IKEA 

(na tankstation Shell aan uw rechterhand) met de bocht mee naar links. Na de stoplichten na circa 300 meter ziet 

u aan uw linkerkant het Apollo gebouw. Parkeren kan in parkeergarage P10. 

 

▪ Vanaf Noord-Holland A10 (ringweg Noord, door Zeeburgertunnel)  

A1 richting Amersfoort; A9 richting Den Haag/Schiphol, afslag S111 (afrit 3 Zuidoost/AMC) aan het einde van de 

afrit rechts afslaan. Bij de 1e kruising rechts afslaan (richting IKEA). Vervolgens gaat u ter hoogte van de IKEA 

(na tankstation Shell aan uw rechterhand) met de bocht mee naar links. Na de stoplichten na circa 300 meter ziet 

u aan uw linkerkant het Apollo gebouw. Parkeren kan in parkeergarage P10. 

 



 

 
2 | 2 

 Openbaar vervoer 

 

▪ Vanaf station Utrecht Centraal 

Neem de Intercity naar Amsterdam, vanaf spoor 7. Stap uit op station Amsterdam Bijlmer Arena. 

Vertrek vanaf het busstation in zuidwestelijke richting naar de Hoogoorddreef, deze rechtsaf volgen richting de 

Holterbergweg. Voor de kruising van de Holterbergweg gaat u links de trappen op tussen de gebouwen door. 

Vesta is het laatste gebouw aan uw rechterhand. 

 

▪ Vanaf station Amsterdam Centraal 

Neem metro 54 richting Gein. Stap uit op station Amsterdam Bijlmer Arena. Vertrek vanaf het busstation in 

zuidwestelijke richting naar de Hoogoorddreef, deze rechtsaf volgen richting de Holterbergweg. Voor de kruising 

van de Holterbergweg gaat u links de trappen op tussen de gebouwen door. Vesta is het laatste gebouw aan uw 

rechterhand. 

 

▪ Vanaf station Rotterdam Centraal 

Neem vanaf spoor 12 de intercity richting Amsterdam Centraal. Stap op Schiphol Airport over op spoor 3 voor de 

intercity richting Amsterdam Bijlmer Arena. Stap uit op station Amsterdam Bijlmer Arena. Vertrek vanaf het 

busstation in zuidwestelijke richting naar de Hoogoorddreef. Vervolg deze rechtsaf richting de Holterbergweg. 

Voor de kruising van de Holterbergweg gaat u links de trappen op tussen de gebouwen door. Vesta is het laatste 

gebouw aan uw rechterhand. 

 

 


