
 

 

Routebeschrijving kantoor Amsterdam 

 
Het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek bevindt zich in het gebouw 

‘The Rock’, gelegen aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD, Amsterdam  

(T +31 20 577 1771). 

 

Auto 

Komende vanuit richting Utrecht (A2) / Amersfoort (A1) bereikt u het kantoor via 

de ringweg A10 afrit S109 (RAI). Ga aan het einde van de afslag links en sla 

vervolgens rechts de De Boelelaan in, bij de verkeerslichten ziet u schuin 

tegenover u het Novotel. 

 

Op de De Boelelaan gaat u rechtdoor tot het eerstvolgende verkeerslicht. 

Rechts ziet u hier de ‘Amsterdamse Football Club (AFC)’. Hier gaat u rechtsaf 

de Van Leijenberghlaan in. Ga vervolgens bij het eerste verkeerslicht links vóór 

het RBS / ABN AMRO-kantoor langs de Gustav Mahlerlaan in. Op de Gustav 

Mahlerlaan rijdt u rechtdoor en neemt u de derde straat rechts, richting  

P-Mahler West (let op: niet Oost), waar u kunt parkeren op parkeerlaag -1.  

Vanaf -1 komt u met de trap of lift bij de receptie van De Brauw Blackstone 

Westbroek. Wanneer u weer vertrekt, kunt u bij de receptie de parkeerkaart 

laten valideren, waarna u zonder te betalen de garage kunt verlaten. 

 

Komende vanuit richting Den Haag (A4) / Zaanstad (A8) / Haarlem (A9 / A4) 

bereikt u het kantoor via ringweg A10 afrit S109 (RAI). Ga aan het einde van de 

afslag rechts (WTC) en vervolgens meteen links de De Boelelaan in, bij het 

verkeerslicht ziet u schuin tegenover u het Holiday Inn. Volg verder de 

beschrijving hierboven (Utrecht, Amersfoort) vanaf de tweede alinea. 

 



 

 

 

 

Openbaar vervoer 

 

Vanaf Amsterdam Centraal Station: 

 Metro 51 (richting Westwijk, halte Amsterdam Zuid). 

 

Vanaf Amsterdam Sloterdijk:  

 metro 50 (richting Gein, halte Amsterdam Zuid). 

 

Vanaf Schiphol:  

 trein naar Amsterdam Zuid. 

 

Vanaf de halte Amsterdam Zuid neemt u in het station uitgang Zuid. U komt uit 

op het Gustav Mahlerplein. Ga rechts de Claude Debussylaan in. Aan het eind 

van de Claude Debussylaan vindt u rechts De Brauw Blackstone Westbroek.  



 

  

 

Directions to our Amsterdam office 

  

 
 

The office of De Brauw Blackstone Westbroek is located in ‘The Rock’ at 

Claude Debussylaan 80, 1082 MD, Amsterdam (T +31 20 577 1771). 

 

By car 

From Utrecht (A2) / Amersfoort (A1): take the Amsterdam Ring Road A10 exit 

S109 (RAI). At the end of the exit turn left and then take the first right into the 

‘De Boelelaan’ at the traffic lights; you will see the Novotel across the street.  

 

Follow the ‘De Boelenlaan’ until the next traffic light; you will see the 

‘Amsterdamse Football Club (AFC)’ on your right. At this traffic light, turn right 

into the ‘Van Leijenberghlaan’. Then at the first traffic light turn left into the 

‘Gustav Mahlerlaan’. You will then pass the RBS / ABN AMRO office. Continue 

along the ‘Gustav Mahlerlaan’ and then turn at the third street on your right. 

There you will find the entrance of the parking garage P-Mahler West (not East). 

Once in the garage, continue straight on. You can park on level -1. You can 

then take the stairs or the lift to arrive at the reception desk of De Brauw 

Blackstone Westbroek. Before leaving our office, please have your parking 

ticket validated at the reception desk so that you can leave the garage free of 

charge. 

 

From Den Haag (A4) / Zaanstad (A8) / Haarlem (A9/A4): take the Amsterdam 

Ring Road A10 exit S109 (RAI). At the end of the exit turn right (WTC) and take 

an immediate left into the ‘De Boelelaan’. At the traffic lights you will see the 

Holiday Inn across the street. Then follow the directions above (Utrecht, 

Amersfoort) from the second paragraph.  



 

  

 

 

 

 

By public transport 

 

From Central Station:  

 Metro 51 (direction Westwijk, stop at Amsterdam Zuid). 

 

From Amsterdam Sloterdijk:  

 metro 50 (direction Gein, stop at Amsterdam Zuid). 

 

From Schiphol:  

 train to Amsterdam Zuid station.  

 

From Amsterdam Zuid station take the exit “Zuid” to the “Gustav Mahlerplein”. 

Turn right at the “Claude Debussylaan”. At the end of the “Claude Debussylaan” 

you will find De Brauw Blackstone Westbroek in the building “The Rock” on your 

right.  
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