
  

 
Adres 
New Metropolis Zuidoost 
 
Amsterdamse Poort 
Bijlmerplein 876 
1102 MG Amsterdam  
Nederland 
 
 
Routebeschrijving naar parkeergarage Q-Park P22 en Q-Park P24,  
op 2 minuten loopafstand naar New Metropolis 
 
Komende vanaf de A10 naar Q-Park Amsterdamse Poort P22, Bijlmerdreef 109 
Neem afslag Amsterdam Zuidoost (S112), ga bij de stoplichten rechtsaf de Gooiseweg op. De derde 
afslag leidt naar De Amsterdamse Poort. Ga op de kleine rotonde aan het eind van de afslag rechtsaf 
de Bijlmerdreef op. Sla bij het tweede stoplichten linksaf, daar draai je de ingang van Q-Park 22 
Amsterdamse Poort in.  
 
Komende vanaf de A2 naar Q-Park Amsterdamse Poort P22, Bijlmerdreef 109 
Neem vanaf de A2 de afslag Ouderkerk a/d Amstel / Transferium (afslag 1). Ga aan het eind van de 
afslag linksaf, richting Amsterdam-Zuidoost / Burgemeester Stramanweg. Volg de Burgemeester 
Stramanweg onder de ArenA door en ga bij het tweede stoplicht bij de T-splitsing rechtsaf de 
Dolingadreef op. Ga bij de eerstvolgende stoplichten rechtdoor. Rijd niet de poort onderdoor, maar 
draai rechts tegenover het kruispunt de inrit van de Q-Park 22 Amsterdamse Poort op.  
 
Komende vanaf de A9 naar Q-Park Amsterdamse Poort P24, Flierbosdreef 18 
Neem afslag S112 Bijlmermeer, Ga bovenaan de afslag richting Bijlmermeer de Gooiseweg op, dan 
eerste afslag rechtsaf (H/K buurt). Ga beneden aan de afslag linksaf de Karspeldreef op. Sla bij het 
tweede stoplicht rechtsaf de Flierbosdreef op. Rijd voorbij het eerstvolgende stoplicht, en neem 
daarna de eerste afslag links naar de ingang van Q-Park P24.   
 
 

Openbaar vervoer 
New Metropolis ligt op ca. 5 minuten lopen van het station Amsterdam Bijlmer Arena dat bereikt kan 
worden: 

• vanuit de richting Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met de stoptrein 

• vanaf Amsterdam Centraal station met de metro 54 richting Gein 

• vanaf Amsterdam Sloterdijk / Lelylaan met metro 50 richting Gein 

• vanaf Schiphol met buslijn 300 (Zuidagent) 

Ga bij de uitgang van Station Bijlmer rechtsaf en loop onder het gebouw Nieuw Amsterdam door. Blijft 
rechtdoor lopen totdat je op het Bijlmerplein komt. Aan de rechterhand zie je het ING gebouw. Als je 
hier voorbij loopt, zit op de eerste hoek rechts het gebouw van New Metropolis.  
 
 

 



 

 

Leveranciers 
Neem de A10 en Gooiseweg/s112 naar de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam. Neem de 
afrit Bijlmerdreef vanaf de Gooiseweg/s112. Volg de twee rechterrijstroken om afrit 12 te nemen en in 
te voegen op de Gooiseweg/de s112 richting Duivendrecht/Diemen-Zuid. 
Neem de afslag Bijlmerdreef richting A'damse Poort. Ga verder op de Bijlmerdreef, sla linksaf naar de 
Flierbosdreef en sla dan rechtsaf naar de Hoogoorddreef. Rij door tot je P27 ziet. Rijd voorbij het 
bord, daar vind je een afslag met slagboom. Met de code 0000# kan je naar binnen (06.00 - 11.00 
uur) en rij je rechts af het fietspad op. Rijd naar het plein en ga bij het zebrapad over het plein heen 
rechts. Rij om het ING gebouw heen en parkeer aan de zijkant van New Metropolis, die vind je op de 
hoek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plattegrond 
 


