
Routebeschrijving CMA 
 
 

CMA 
Arent Janszoon Ernststraat 169 
1083 GT Amsterdam 
 
 
CMA bevindt zich op loopafstand van NS Station Amsterdam RAI. Dit station is op meerdere 
manieren te bereiken. 
 
Trein: het treinstation maakt deel uit van de sprinter-verbindingen Leiden Centraal – Almere 
Oostvaarders en Utrecht Centraal – Den Haag Centraal. Ook Station Schiphol ligt op deze routes. 
 
Metro: de GVB metrolijnen 50 en 51 stoppen op Amsterdam RAI en bieden snelle verbindingen met 
bijvoorbeeld Amsterdam Centraal (51), Amsterdam Bijlmer-ArenA (50) en Amsterdam Zuid (50/51). 
 
Tram: vanaf Amsterdam Centraal en delen van het stadscentrum kan met GVB tramlijn 4 gereisd 
worden (uitstappen bij eindhalte Drentepark). 
 
Per bus: met buslijn 62 kan vanaf Amsterdam Amstel gereisd worden naar halte Amstelpark, die op 
de kruising tussen de Europaboulevard en de A.J. Ernststraat ligt. 
 
Te voet vanaf Station RAI 
Volg de Europaboulevard in zuidelijke richting (niet richting RAI), passeer de Holiday Inn en steek het 
kruispunt met de De Boelelaan over. Vervolg uw weg langs de Europaboulevard en passeer het 
Novotel Hotel. Sla hierna rechtsaf de A.J. Ernststraat in. CMA bevindt zich onderin de tweede flat aan 
de linkerzijde van de straat op nummer 169. De loopafstand vanaf het station bedraagt ongeveer 8 
minuten. 

 
 

 
  



Per auto 
 
Vanuit de richting Den Haag, Rotterdam 
Rij via de ring A10 en volgt de ring Zuid (richting Amersfoort). Neem de afrit 
RAI/Rivierenbuurt/Amsterdam-Buitenveldert (S10). Onderaan de afrit slaat u linksaf de 
Europaboulevard op. Vervolgens de eerste weg rechts (A.J. Ernststraat). Daar na ongeveer 150 meter 
aan linkerzijde (betaald) parkeren. 
 
Vanuit de richting Utrecht, Amersfoort, Almere 
Rij naar de ring A10 en volgt de ring Zuid (richting Den Haag). Neem de afrit 
RAI/Rivierenbuurt/Amsterdam-Buitenveldert (S10). Onderaan de afrit slaat u linksaf de 
Europaboulevard op. Vervolgens de tweede weg rechts (A.J. Ernststraat). CMA bevindt zich na 
ongeveer 150 meter aan de linkerzijde. In de wijk kan (betaald) geparkeerd worden. 
 
Parkeren 
In de directe omgeving is er betaald parkeren tot een maximum van 3 uur. Op 5 minuten lopen 
bevinden zich parkeerplekken aan de Amstelparkzijde (oostkant) van de Europaboulevard waar een 
hele dag voor € 8,40 geparkeerd kan worden. Vanaf de Europaboulevard loopt u in westelijke richting 
de A.J. Ernststraat in. 


