
Sight is gevestigd in het kantoorgebouw B.2 aan het John M. Keynesplein 12-46

te Amsterdam. Het kantoor is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het

openbaar vervoer.Naast het gebouw is er beperkte parkeermogelijkheid voor 

bezoekers. Mocht u gebruik willen maken van onze parkeergelegenheid dan kunt 

u dit bij ons melden.

Auto
Voor uw navigatie kunt u het adres John M. Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam

gebruiken.

Vanuit de richting Amersfoort

Neem de A1 richting Amsterdam en volg de ring A10 oost/zuid richting Den Haag 

(afritten s101 t/m s113). Vervolgens volgt u de A10 west richting Zaandam 

en neemt u de afslag s107 Sloten. Sla linksaf over de snelweg heen de Henk 

Sneevlietweg op. Aan het einde slaat u linksaf de Johan Huizingalaan op. Na circa 

200 meter neemt u de 2e afslag rechts (bij de stoplichten) de David Ricardostraat 

in. Sla aan het einde van deze weg rechtsaf, u komt hier op het 

John M. Keynesplein. Rijd rechtsom over het John M. Keynesplein, bij de derde 

afslag aan de rechterkant vindt u het gebouw van B.2 Amsterdam.

Vanuit de richting Den Haag / Rotterdam / Schiphol

Volg de A4 richting Amsterdam en neem afslag 1 richting Sloten. Houd rechts aan 

en sla rechtsaf de Oude Haagseweg op deze volgt u met de bocht mee naar links. 

Na circa 250 meter slaat u linksaf en gaat u onder het viaduct door. Rij verder naar 

Adam Smithplein en ga met de bocht mee naar rechts,  deze weg gaat over in 

Thomas R. Malthusstraat. Sla vervolgens linksaf het John M. Keynesplein op 

(tweede afslag), aan uw linkerkant vindt u het gebouw van B.2 Amsterdam.

Vanuit de richting Utrecht

U volgt de A2 richting Amsterdam en neemt de A9 richting Haarlem /Amstel-

veen. Vervolgens neemt u de A4 richting Amsterdam en neemt u afslag 1 richting 

Sloten. Houd rechts aan en sla rechtsaf de Oude Haagseweg op, deze volgt u met 

de bocht mee naar links. Na circa 250 meter slaat u linksaf en gaat u onder het 

viaduct door. Rij verder naar Adam Smithplein en ga met de bocht mee naar rechts,  

deze weg gaat over in Thomas R. Malthusstraat. Sla vervolgens linksaf het John 

M. Keynesplein op (tweede afslag), aan uw linkerkant vindt u het gebouw van B.2 

Amsterdam.
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Vanuit de richting Zaandam

Vanaf de A10 neemt u de afslag S107 richting Sloten. Aan het einde van de afrit 

slaat u rechtsaf, de Henk Sneevlietweg op. Aan het einde slaat u linksaf de Johan 

Huizingalaan op. Na circa 200 meter neemt u de 2e afslag rechts (bij de stoplich-

ten) de David Ricardostraat in. Sla aan het einde van deze weg rechtsaf, u komt hier 

op het John M. Keynesplein. Rijd rechtsom over het John M. Keynesplein, bij de 

derde afslag aan de rechterkant vindt u het gebouw van B.2 Amsterdam.

Openbaar vervoer:

Vanaf de NS stations Amsterdam Lelylaan en Sloterdijk kunt u overstappen op de 

metro 50 richting Gein en uitstappen bij de halte Henk Sneevlietweg.

Vanaf de NS stations Duivendrecht, Rai, Zuid WTC kunt u overstappen op de metro 

50 richting Isolatorweg en uitstappen bij de halte Henk Sneevlietweg.

Vanaf de metrohalte Henk Sneevlietweg is het ongeveer 15 minuten lopen. Ook 

rijdt er een gratis bus (Rieker Circle Line) vanaf dit metrostation. Neem op het 

metrostation de uitgang ‘HenkSneevlietweg’, beneden gaat u rechts en ziet u de 

bushalte na circa 50 meter aan de rechterkant. Deze bus stopt nabij het gebouw. 

U stapt uit bij de laatste halte op het John M. Keynesplein. 
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