
Routebeschrijving COEL Toetscentrum Amsterdam 
Examens020, Entrada 131, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht 

 

Met de auto: 
 
Komende vanuit Amsterdam: 

 U rijdt naar de ring A10; 

 Ga de ring op richting afslag S111. 
Deze ligt in het zuidoostelijk deel van 
de ring tussen de knooppunten 
Amstel en Watergraafsmeer, op de 
grens van Ring Zuid en Ring Oost; 

 Volg de ring A10 tot de afslag S111. 
Zie verder “Vanaf afslag S111”. 

 
Komende vanuit richting Alkmaar (A8) 

 U rijdt de ring A10 op, het maakt niet 
uit welke richting; 

 Volg de ring A10 tot de afslag S111. 
Zie verder “Vanaf afslag S111”. 

 
Komende van richting Amersfoort (A1) 

 Vanaf de A1 neemt u de A10 Zuid, 
richting Den Haag; 

 Volg de ring A10 tot de afslag S111. 
Zie verder “Vanaf afslag S111”. 

 
Komende vanuit richting Den Haag (A4) 

 Vanaf de A4 neemt u de A10 Zuid, 
richting Amersfoort; 

 Volg de ring A10 tot de afslag S111. 
Zie verder “Vanaf afslag S111”. 

 
Komende vanuit richting Haarlem (A9) 

 U gaat bij knooppunt Badhoevedorp 
de A4 op, richting Amsterdam; 

 Vanaf de A4 neemt u de A10 Zuid, 
richting Amersfoort; 

 Volg de ring A10 tot de afslag S111. 
Zie verder “Vanaf afslag S111”. 

 
Komende vanuit richting Utrecht (A2) 

 Vanaf de A2 neemt u de A10 Oost, 
richting Zaandam; 

 Neem de eerste afslag (S111). Zie 
verder: “Vanaf afslag S111”. 

 

Vanaf afslag S111 (Overamstel / 
Amstel Business Park): 

 Aan het einde van de afslag gaat u 
rechtsaf (richting Entrada); 

 Komt u uit oostelijke richting: ga daarna 
linksaf bij het bord Entrada; 

 Ga rechtsaf het parkeerterrein op bij 
Entrada 100. Dit is het eerste gebouw 
aan uw rechterhand. 

 U kunt uw auto gratis op ons 
parkeerterrein parkeren; 

 Ons kantoor bevindt zich op de derde 
etage. Aanbellen op nummer 132. 

 
Met Openbaar Vervoer: 
 
Examens020 is te bereiken per metro of 
sneltram, halte Van der Madeweg. 
 
Vanaf NS Stations Centraal of Amstel: 

 U neemt lijn 53 richting Gaasperplas of 
lijn 54 richting Gein; 

 Uitstappen halte Van der Madeweg. 
 
Vanaf NS stations Sloterdijk, Lelylaan, 
Zuid-WTC of RAI: 

 U neemt lijn 50 richting Gein; 

 Uitstappen halte Van der Madeweg. 
 
Vanaf NS stations Bijlmer of 
Duivendrecht:  

 U neemt lijn 50 richting Isolatorweg of 
lijn 54 richting Centraal Station; 

 Uitstappen halte Van der Madeweg. 
 
Vanaf halte Van der Madeweg: 

 U gaat bij de uitgang linksaf; 

 Na 20 meter (bij bord “Entrada”) gaat u 
linksaf; 

 Volg de weg. Examens020 is gevestigd 
in het laatste gebouw aan uw linkerhand 
(Entrada 100); 

 Ons kantoor bevindt zich op de derde 
etage. Aanbellen op nummer 132.

 


