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Locatie Amsterdam 

 

Adres 

Power4People 

Gezondheidscentrum Ganzenhoef 

Bijlmerdreef 1169 

1103 TT Amsterdam-Zuidoost 

 

Het gebouw 

Het kantoor van Power4People bevindt zich in een 

bedrijfsverzamelgebouw. Je mag naar binnen bij 

de apotheek. 

 

Vanaf de ingang rechtdoor is de lift aan de rechterkant, wij zitten op de vijfde verdieping. Je kunt in 

de wachtruimte bij de grote tafel plaatsnemen, dan word je opgehaald.  

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

- Vanaf het Metrostation op Station Amsterdam Centraal:  
Met de metrolijn 53 richting ‘Gaasperplas’. Uitstappen bij halte ‘Ganzenhoef’. Als je het metro station 

uitloopt, zitten we aan de overkant van de rotonde. 

 

- Vanaf de bushalte bij Station Bijlmer Arena Amsterdam:  
Buslijn 47, richting ‘station Holendrecht’ uitstappen bij bushalte ‘Gooioord’. Vanaf hier ca. 5 minuten lopen. 

Ga richting het noordwesten op de Groesbeekdreef en sla rechtsaf naar de Bijlmerdreef.  

Buslijn 66, richting ‘IJburg’ uitstappen bij bushalte ‘Ganzenhoef’. Vanaf hier ca. 1 minuut lopen. We zitten op 

de hoek aan de rotonde. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

- Vanuit de richting Utrecht: 
Snelweg A9, afslag 2 ‘Amsterdam-Bijlmermeer’. Volg de richting S112 ‘Gooiseweg Bijlmermeer’. Houd na 1,1 

kilometer rechts aan naar Bijlmerdreef. Neem na 300 meter de eerste afslag op de rotonde naar 

Bijlmerdreef. Sla na 65 meter rechtsaf naar de Bijlmerdreef. Na 300 meter vindt u onze locatie, Bijlmerdreef 

1169.   

 

- Vanuit de richting Haarlem: 
Snelweg A9/A4, links aanhouden bij Ring-Oost en Ring, afslag 12. Volg de richting S112 ‘Gooiseweg 

Duivendrecht’. Sla na 2,1 kilometer rechtsaf bij ‘Ganzenhoefpad’. Neem na 270 meter de derde afslag, na 95 

meter de eerste afslag en na 510 meter de tweede afslag op de rotonde richting ‘Bijlmerdreef’. Sla na 65 

meter rechtsaf naar de Bijlmerdreef. Na 300 meter vindt u onze locatie, Bijlmerdreef 1169.   

 

NB: met parkeerschijf 2 uur gratis parkeren aan de overkant van de weg bij de winkels. 

 

Kan je het niet vinden of heb je andere vragen? 

Neem contact op met je coach of bel ons hoofdkantoor in Utrecht op 030-691 1666.  

 

http://www.power4people.nl/

