
 
 

Routebeschrijving naar de Groene Hub Amsterdam 

De Groene Hub (Holendrechtplein 44) ligt midden in een winkelgebied en is in principe niet met de auto 
bereikbaar. Mocht u spullen komen afleveren, neemt u dan contact op met Martin Jas-Mögling 
(martin@groenehub.org); dan legt hij u uit hoe u bij de Groene Hub kunt komen. 

Met het openbaar vervoer 

Met de trein of metro kunt u het beste tot station Holendrecht reizen. Als u daar aankomt, verlaat u het 
station aan de kant van het UMC. Bij de uitgang onder aan de trap gaat u linksaf (dus niet de kant van het UMC 
op) en volgt u het fietspad rechtdoor, tot u op een plein komt. Hier slaat u linksaf en volgt u het pad tot u bij 
Amore Mio bent. Achter deze pizzeria vindt u de Groene Hub. GVB Bus 41 en 47 stoppen op de halte 
Holendrechtplein. Als u daar uitstapt staat u boven op de dreef, en kan u de Groene Hub al zien. 

Met de fiets 

Uit de richting van de stad en de Bijlmer: volg het Abcouderpad (hoofdfietspad van ZO) over de A9 tot aan 
winkelcentrum Holendrecht. Voorbij de Vomar onder de brug door ziet u aan uw linkerhand Pizzeria Amore 
Mio. Daar achter verscholen ligt de Groene Hub. 

Met de auto 

LET OP: Blauwe zone parkeerplaatsen!!! 

De parkeerplaatsen rondom de Groene Hub zijn een blauwe zone, deze geldt van 09:00 tot 17:00 uur, en op 
donderdag tot 19:00 uur. U mag in deze tijd 2 uur gratis parkeren. Dit wordt redelijk streng in de gaten 
gehouden, dus plaats altijd uw blauwe schijf voor uw voorruit, zodat u geen boete krijgt.  

Als u gebruik maakt van uw navigatiesysteem kunt u het beste als adres Ochtenhof 3 instellen, dan wordt 
u naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats geleid. 

Komt u uit het zuiden via de A2: 

Neem afrit 2 Amsterdam Zuidoost (S111). Houdt rechts aan in de bocht van de afrit, en blijf het bord 
Amsterdam Zuidoost (S111) volgen. Bij het eerste verkeerslicht kunt u het beste in de rechterbaan 
voorsorteren, want bij het volgende verkeerslicht moet u in die baan staan om rechtdoor te gaan. Blijf 
rechtdoor rijden tot u onder het spoor doorrijdt. Direct na het spoor slaat u rechtsaf en dan gelijk linksaf om 
de parkeerplaats op te rijden. Parkeer uw auto zo ver mogelijk bij de ingang van de parkeerplaats af, en loop 
van de parkeerplaats af in dezelfde richting (dus van de ingang vandaan). Links van het gebouw voor u ziet u 
pizzeria Amore Mio, hier achter vindt u de Groene Hub. 

Komt u uit het oosten via de A1: 

Neem de afrit naar de A9, richting Haarlem/Schiphol/Amsterdam Zuidoost. Blijf de A9 volgen tot afrit 3 
Amsterdam Zuidoost/ArenAPoort/AMC. Neem deze afrit, en sla bij het verkeerslicht linksaf. Bij het volgende 
verkeerslicht gaat u rechtdoor, en bij het daarna volgende verkeerslicht slaat u rechtsaf. Blijf rechtdoor rijden 
tot u onder het spoor doorrijdt. Direct na het spoor slaat u rechtsaf en dan gelijk linksaf om de parkeerplaats 
op te rijden. Parkeer uw auto zo ver mogelijk bij de ingang van de parkeerplaats af, en loop van de 
parkeerplaats af in dezelfde richting (dus van de ingang vandaan). Links van het gebouw voor u ziet u pizzeria 
Amore Mio, hier achter vindt u de Groene Hub. 

Komt u uit het noorden via de A7/A8: 

Volg de A10 Noord tot aan de afrit naar de A1 richting Hengelo/Almere/Amsterdam 
Watergraafsmeer/Diemen. Volg de A1 tot aan de afrit naar de A9 Utrecht/Haarlem/Schiphol. Blijf de A9 volgen 
tot afrit 3 Amsterdam Zuidoost/ArenAPoort/AMC. Neem deze afrit, en sla bij het verkeerslicht linksaf. Bij het 
volgende verkeerslicht gaat u rechtdoor, en bij het daarna volgende verkeerslicht slaat u rechtsaf. Blijf 
rechtdoor rijden tot u onder het spoor doorrijdt. Direct na het spoor slaat u rechtsaf en dan gelijk linksaf om 
de parkeerplaats op te rijden. Parkeer uw auto zo ver mogelijk bij de ingang van de parkeerplaats af, en loop 
van de parkeerplaats af in dezelfde richting (dus van de ingang vandaan). Links van het gebouw voor u ziet u 
pizzeria Amore Mio, hier achter vindt u de Groene Hub. 
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