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Bereikbaarheid met de auto
De Cuserstraat, in het Cuserpark, ligt op ongeveer 3 minuten van de 
afrit S108 (VU/Amstelveen) op de ring A10, en op zo’n 5 minuten van 
de afrit 5, Amstelveen centrum, op de A9. U kunt parkeren in onze 
parkeergarage onder het pand. De ingang vind u aan uw rechterhand 
als u het Cuserpark oprijd voor het gebouw. U kunt zich melden bij de 
slagboom.

Vanaf Ringweg A10 Afslag afrit S108 Oud Zuid Olympisch Stadion VU. 
Bij verkeerslichten links afslaan richting Amstelveen (= 
Amstelveenseweg). Na 3e stoplicht links afslaan naar De Cuserstraat. 
Op De Cuserstraat 1e straat rechts afslaan

Vanuit richting Utrecht (A2) Richting knooppunt Holendrecht. Rechts 
aanhouden. Volg A9 richting Amstelveen Haarlem Schiphol AMC 
Zuid-Oost. Afslag afrit 5 rechter rijstrook richting Keizer Karelweg, 
Amstelveen. *Links aanhouden richting Amsterdam. Na 400 m op de 
rotonde rechtdoor. Na 2 km direct na de kerk rechts afslaan De 
Cuserstraat in. Op De Cuserstraat 1e straat rechts afslaan..

Vanuit richting Den Haag (A4) Volg A9 richting Utrecht. Afslag afrit 5 
naar Amstelveen Stadshart. Rechter rijstrook aanhouden van A9 
Burgemeester Van Sonweg naar de Keizer Karelweg. Rechts aanhoud-
en en onder het viaduct door. Volg richting Amstelveen. Volg verder de 
routebeschrijving vanuit richting Utrecht.

Parkeren
Indien de parkeergarage vol is adviseren wij u in de directe omgeving 
te parkeren. Let op dit is wel betaald parkeren (EUR 2,5). U kunt gratis 
parkeren op het parkeerterrein bij het Wagener Stadion van de 
Amsterdamse Hockey & Bandy Club. U bereikt dit terrein door vanaf 
ons kantoor links af te slaan richting de Amstelveenseweg. Bij de 
T-splitsing links afslaan. Op de Amstelveenseweg rechtdoor. Bij het 1e 
stoplicht rechtsaf over het spoor. De 2e weg links is het parkeerterrein. 
U kunt overal gratis parkeren.

Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station neemt u metro 52 (Noord/Zuid Lijn) naar Station Zuid. Vanaf Station Zuid heeft u meerdere opties naar 
ons kantoor:
Optie 1:
- Bij Station Zuid neemt u uitgang Zuidplein, u neemt dan de trap naar boven en neemt tram 5 richting Binnenhof en stapt uit 
bij halte Van Boshuizenstraat.
- Vervolgens loopt u rechts na het winkelcentrum (langs de Jumbo) De Cuserstraat in (rechts).
- Aan het einde van De Cuserstraat slaat u links tegenover de bloemenstal de weg naar het bedrijvencomplex in.
- Eversheds Sutherland is gevestigd op nummer 91 aan uw rechterhand.
Vanaf de halte Van Boshuizenstraat is het ±10 minuten lopen naar De Cuserstraat 91.
Optie 2:
- Bij Station Zuid neemt u uitgang Zuidplein, u neemt dan de trap naar boven en u kunt dan Connexxion bus 347 (richting 
Uithoorn) of bus 357 (richting Aalsmeer) nemen.
- U stapt uit bij halte Kal�eslaan.
- U steekt de straat over en loopt (met de kerk aan uw rechterzijde) het Cuserpark op.
- Eversheds Sutherland is gevestigd op nummer 91 aan uw linkerhand.


