AMSTERDAM, ROUTEBESCHRIJVING NAAR
MFC BINNENHOF / HUIS VAN DE WIJK
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam-Buitenveldert

Het gebouw bevindt zich tegenover het winkelcentrum Gelderlandplein, in het
gedeelte van de A.J. Ernststraat tussen de Van Leijenberghlaan en de Willem van
Weldammelaan in. Op de gevel aan de straatkant staat met grote gele letters MFC
BINNENHOF. De entree van het gebouw ligt aan de achterkant van het gedeelte waar
de gele letters op staan (zie op de foto, bij de blauwe pijl).
Als je het (school)plein van MFC Binnenhof op loopt, bevindt zich aan de rechterkant
van het plein de ingang. Met een grote drukknop (bovenop een paal) kun je de deur
openen. Als je naar binnen gaat, kom je vanzelf bij de receptie. Als je de receptiebalie
aan je linkerhand houdt, en dus rechtdoor loopt de gang in, dan is aan de rechtkant
(op de begane grond) de zaal waar onze activiteiten plaatsvinden.
Parkeren: Zie hieronder bij ‘Met de auto’.
Met de auto:
Vanaf de ringweg is het afslag S 109 RAI. Onderaan de afslag bij de stoplichten links,
langs het Novotel. Bij de eerstvolgende stoplichten rechts, de A.J. Ernststraat in.
Doorrijden tot de volgende stoplichten, daar zie je aan je rechterhand een modern
wooncomplex verschijnen en even later zie je het grote plein voor gebouw Binnenhof.
Parkeren is waarschijnlijk het makkelijkst als je even doorrijdt en rechtsaf de Willem
van Weldammelaan inrijdt (dat is de straat bij Partycentrum Festige en de
bibliotheek). Vandaar dan even teruglopen naar de hoofdingang van gebouw
Binnenhof, zie hierboven.
Parkeren: Behalve in de parkeergarage van het winkelcentrum Gelderlandplein is het
overal gratis parkeren;
- op alle dagen van de week na 19.00 uur,
- en het gehele weekend in alle ‘vergunninghouders-gebieden’ in de buurt van MFC
Binnenhof (dus niet in de blauwe zones, de parkeerterreinen die direct grenzen aan
het winkelcentrum)
Op zondag mag men overal (gratis) parkeren, ook op de parkeerterreinen direct
grenzend aan het winkelcentrum.
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Met de tram:
Tram 5 is zeer geschikt. Deze tram rijdt van het Centraal Station naar Amstelveen (en
ook omgekeerd uiteraard). Uitstappen bij halte A.J. Ernststraat (kruising
Buitenveldertselaan). Op de hoek van de A.J. Ernststraat is de bushalte voor 199
richting winkelcentrum Gelderlandplein. Bij de eerstvolgende halte (winkelcentrum
Gelderlandplein) stap je alweer uit. Aan de overkant van de straat, recht tegenover de
halte zie je MFC Binnenhof al liggen.
Een gedeelte van de route van tram 5 wordt gedeeld met tram 51, dus die kan
eventueel ook genomen worden. Ook uitstappen bij dezelfde halte, halte A.J.
Ernststraat, en de rest van de routebeschrijving hierboven volgen.
Met de bus:
Tussen het Amstelstation en Amstelveen rijdt bus 62. Deze bus stopt bij de halte
winkelcentrum Gelderlandplein. Deze halte bevindt zich direct bij het grote plein voor
MFC Binnenhof. Bus 62 stop o.a. ook bij station RAI en station Zuid.
Met de trein:
Als je de trein neemt naar station Zuid, dan kun je vanaf daar bijv. bus 62 of 199
nemen, en uitstappen bij halte Gelderlandplein.
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