
Agenda Algemene Vergadering  
van Stern Groep N.V.
Te houden op woensdag 11 mei 2016 om 10.00 uur 
Locatie: Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam

1. Opening en mededelingen

2. Behandeling van het verslag van de Directie over het boekjaar 2015 (ter bespreking)

3. Corporate governance (ter bespreking)

4. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2015 (ter bespreking)

5. Vaststelling van de jaarrekening 2015 (ter stemming)

6. Bepaling van de winstbestemming (ter stemming)

7. Decharge
 a. Verlenen van decharge aan de leden van de Directie (ter stemming)
 b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 
 a. Benoeming van mevrouw S.G. Brummelhuis (ter stemming)
 b. Herbenoeming van de heer D.R. Goeminne (ter stemming)
 c. Herbenoeming van de heer A. Roggeveen (ter stemming)

9.  Kennisgeving van het voorgenomen besluit van de Raad van Commissarissen tot benoeming van  
de heer A.A. Swijter tot statutair directeur (ter bespreking)

10. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (ter stemming)

11. Statutenwijziging (inclusief voorstel tot machtiging) (ter stemming)

12. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (ter stemming)

13. a. Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (ter stemming)
 b. Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (ter stemming)

14. Rondvraag

15 Sluiting



Toelichting bij de agenda

Toelichting punt 3 van de agenda (corporate governance)
Stern Groep wil de gelegenheid bieden haar corporate 
governancebeleid nogmaals aan de orde te laten komen.  
In een apart hoofdstuk in het jaarrapport wordt aangegeven 
op welke onderdelen Stern Groep afwijkt van de Nederlandse 
Corporate Governance Code uit 2008 (de “Code”).

Toelichting punt 4 van de agenda  
(uitvoering van het bezoldigingsbeleid  
over het boekjaar 2015)
In de Toelichting op de jaarrekening is opgave gedaan van de 
uitvoering van het bezoldigingsbeleid van Stern Groep in het 
boekjaar 2015. Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld 
in de artikelen 2:383c tot en met e BW is opgenomen in het 
jaarrapport 2015 op pagina 124.

Toelichting punt 5 van de agenda  
(vaststelling van de jaarrekening 2015)
Voorgesteld wordt de jaarrekening 2015 zonder voorbehoud 
vast te stellen.

Toelichting punt 6 van de agenda  
(bepaling van de winstbestemming)
Voor zover de winst niet is gereserveerd door de Directie, na 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen (zoals aangege
ven in het Verslag van de Directie), staat zij – in overeenstem
ming met het bepaalde in artikel 38.1 van de statuten – ter 
beschikking van de Algemene Vergadering, hetzij geheel of 
gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter 
uitkering. 
In lijn met het op de Algemene Vergadering van 24 mei 2012 
goedgekeurde nieuwe dividendbeleid wordt, zoals vermeld  
op pagina 131 van dit jaarrapport, een dividend per aandeel 
voorgesteld van in totaal € 1,00 in contanten per aandeel.  
Het dividend is betaalbaar op 9 juni 2016 en zal onder aftrek 
van het interimdividend van € 0,25 per aandeel, dat op 
23 december 2015 is uitgekeerd, worden uitbetaald.
In 2015 is het dividend over het boekjaar 2014 gepasseerd. 

Toelichting punt 7a van de agenda  
(verlenen van decharge aan de leden van de Directie)
Voorgesteld wordt de directeuren die in 2015 in functie waren 
decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2015 
gevoerde bestuur. 

Toelichting punt 7b van de agenda  
(verlenen van decharge aan de leden  
van de Raad van Commissarissen)
Voorgesteld wordt de commissarissen die in 2015 in functie 
waren decharge te verlenen voor het door hen over het 
boek jaar 2015 gehouden toezicht.

Registratiedatum Voor  deze vergadering worden als 
stem en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op 
woensdag 13 april 2016, na verwerking van alle bij en 
afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”), als 
zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens 
zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)
register zijn aangewezen de administraties van de intermedi
airs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”) 
en het register van de vennootschap.

Volmacht Een aandeelhouder die niet in persoon de 
vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde volmacht 
verlenen om de aandeelhouder te vertegenwoordigen op  
de vergadering. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijg
baar ten kantore van de vennootschap en via de website 
www.sterngroep.nl. De ondertekende volmacht dient uiterlijk 
vrijdag 6 mei 2016 per post ontvangen te zijn door de 
ven noot schap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het 
volgende emailadres: info@stern.nl.

Aanmelding Houders van aandelen aan toonder die de 
vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te 
wonen, dienen dit uiterlijk donderdag 5 mei 2016, 17.00 uur 
kenbaar te maken via het Intermediair waar hun aandelen in 
administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. De 
Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 6 mei 2016, 12.00 uur 
via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een 
verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal 
aandelen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de 
Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld 
wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om 
de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te 
vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op 
het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO 
zal aan deze aandeelhouders via het desbetreffende 
Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als 
toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen 
op naam ontvangen een uitnodiging en moeten zich, om de 
vergadering bij te kunnen wonen, uiterlijk op vrijdag 6 mei 
2016 bij de vennootschap schriftelijk hebben gemeld. U dient 
zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins 
vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

Totale aantal aandelen en stemrechten Het geplaatste 
kapitaal van Stern Groep bedraagt 5.925.000 aandelen. Stern 
Groep heeft op de datum van oproeping van de vergadering 
250.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.675.000 stem
gerechtigde aandelen zijn. 



Toelichting punt 8b  
(herbenoeming van de heer D.R. Goeminne) 
Volgens rooster is in 2016 de heer D.R. Goeminne aan de beurt 
om af te treden. De heer Goeminne stelt zich voor herbenoe
ming beschikbaar. De tekst van de thans geldende Code 
schrijft voor dat een commissaris maximaal driemaal voor  
een periode van vier jaar zitting kan hebben in de Raad van 
Commissarissen.  De heer Goeminne heeft bij Stern Groep en 
haar rechtsvoorganger reeds tweemaal een periode van vier 
jaar zitting gehad in de Raad van Commissarissen. De Raad 
van Commissarissen draagt de heer Goeminne voor ter 
herbenoeming voor de laatste periode van vier jaar. De heer 
Goeminne wordt voorgedragen met het oog op zijn brede 
bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, zijn capaciteiten en 
kennis, zijn belangrijke kennis van retailorganisaties, alsmede 
zijn bijdrage als voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van Stern Groep. 
De heer Goeminne houdt 25.000 aandelen in Stern Groep N.V.
De gegevens betreffende de heer Goeminne zijn als volgt: 
D.R. Goeminne (1955) was tot 2007 voorzitter van de Groeps
directie van V&D en lid van de Raad van Bestuur van Maxeda 
(Vendex/KBB). De heer Goeminne is voorzitter en lid van het 
Audit Committee van Beter Bed Holding N.V. en lid van de 
Raad van Commissarissen van Wielco B.V. Hij is ook non 
executive board member in België bij Van de Velde N.V., 
Wereld have N.V. (voorzitter) en JBC NV. Sinds juni 2013 is  
hij CEO bij Ter Beke N.V.

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering 
de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad 
van Commissarissen. De bij de werkmaatschappijen van Stern 
Groep aanwezige ondernemingsraden hebben met betrekking 
tot de vacature die ontstaat door het aftreden van de heren 
Goeminne laten weten geen gebruik te maken van het recht 
om personen aan te bevelen om ter benoeming als commis 
saris te worden voorgedragen.
Indien de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet, 
stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Goeminne te 
herbenoemen als commissaris van de vennootschap.

Toelichting punt 8c  
(herbenoeming van de heer A. Roggeveen) 
Volgens rooster is in 2016 de heer A. Roggeveen aan de beurt 
om af te treden. De heer Roggeveen stelt zich voor herbenoe
ming beschikbaar. De heer Roggeveen heeft bij Stern Groep 
en haar rechtsvoorganger eenmaal een periode van vier jaar 
zitting gehad in de Raad van Commissarissen. Vanwege de 
optimale inrichting van het rooster van aftreden draagt de 
Raad van Commissarissen de heer Roggeveen voor ter 
her benoeming voor een periode van drie jaar in plaats van vier 
jaar. De heer Roggeveen wordt voorgedragen met het oog op  
zijn brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, zijn 
capaciteiten en kennis, alsmede zijn belangrijke kennis van  
de onderdelen en distributiemarkt.

Toelichting punt 8 van de agenda  
(samenstelling van de Raad van Commissarissen)
Volgens rooster was in 2015 geen commissaris aan de beurt 
om af te treden. Om te voorzien in de vacature die is ontstaan 
door het aftreden van de heer A. Nühn in 2014 sprak de Raad 
van Commissarissen de intentie uit om eind 2015 een 
voor dracht te doen voor benoeming van een commissaris voor 
een periode van vier jaar. 

Toelichting punt 8a van de agenda  
(benoeming van mevrouw S.G. Brummelhuis) 
Volgens artikel 22 lid 1 van de statuten van Stern Groep 
worden commissarissen op voordracht van de Raad van 
Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering.  
De Raad van Commissarissen wenst mevrouw S.G. 
Brummelhuis (1965) voor te dragen om door de Algemene 
Vergadering te worden benoemd voor een periode die 
aanvangt op de dag van deze Vergadering en die eindigt op  
de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden 
gehouden in het kalenderjaar 2020. 
Mevrouw Brummelhuis wordt voorgedragen met het oog op 
haar brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, haar 
capaciteiten en kennis, in het bijzonder haar belangrijke 
kennis van innovatie, ecommerce en media.
De bij de werkmaatschappijen van Stern Groep aanwezige 
ondernemingsraden hebben met betrekking tot de vacature 
laten weten geen gebruik te maken van het recht om personen 
aan te bevelen om ter benoeming als commissaris te worden 
voorgedragen.
De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering 
in de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de 
Raad van Commissarissen. Indien de Algemene Vergadering 
geen aanbevelingen doet, dan geldt de voordracht van de 
Raad van Commissarissen om mevrouw Brummelhuis door  
de Algemene Vergadering te laten benoemen als voordracht.
Mevrouw Brummelhuis is uitgever van The Next Women.  
Zij heeft rechten gestudeerd aan de Columbia University  
en had diverse functies, onder andere bij Europe Astia  
(Vice President), IENS (directeur) en de advocatenkantoren 
Loeff Claeys Verbeke en Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom 
(New York). Haar belangrijkste commissariaten/nevenfuncties 
zijn lid van de Raad van Commissarissen Telegraaf Media 
Groep, lid van Raad van Advies ECE Ondernemerscentrum 
Erasmus Universiteit, lid van Raad van Advies XS4all en 
European Advisory Board Astia.
Mevrouw Brummelhuis houdt geen aandelen in Stern  
Groep N.V.
Het volledige curriculum vitae van mevrouw Brummelhuis, 
alsmede de profielschets voor de Raad van Commissarissen, 
zijn op verzoek bij Stern Groep beschikbaar.



De heer Roggeveen houdt geen aandelen in Stern Groep N.V.
De gegevens betreffende de heer Roggeveen zijn als volgt:  
A. Roggeveen (1946) heeft in juni 2011 na 27 jaar afscheid 
genomen als CEO van onderdelenimporteur en distributeur 
Sator Holding. Onder leiding van de heer Roggeveen groeide 
Van Heck en later Sator uit tot marktleider in het onge
bonden kanaal. Per 15 oktober 2012 is de heer Roggeveen  
bij Sator teruggekeerd als CEO ad interim. Vanaf mei 2013  
is hij als nonexecutive board member verbonden aan  
Sator Holding B.V.

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering 
de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad 
van Commissarissen. De bij de werkmaatschappijen van 
Stern Groep aanwezige ondernemingsraden hebben met 
betrekking tot de vacature die ontstaat door het aftreden van 
de heer Roggeveen laten weten geen gebruik te maken van 
het recht om personen aan te bevelen om ter benoeming als 
commissaris te worden voorgedragen.
Indien de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet, 
stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Roggeveen te 
herbenoemen als commissaris van de vennootschap.

Toelichting punt 9 van de agenda  
(kennisgeving van het voorgenomen besluit  
van de Raad van Commissarissen tot benoeming  
van de heer A.A. Swijter tot statutair directeur)
De heer G.P. ten Brink, statutair directeur, heeft Stern Groep 
N.V. per 1 juli 2015 verlaten. De Raad van Commissarissen 
geeft in verband met de vacature die is ontstaan kennis van 
de voorgenomen benoeming van de heer A.A. Swijter als 
statutair (financieel) directeur van Stern Groep N.V. per  
1 juni 2016. 

De heer Swijter wordt benoemd voor een periode van vier 
jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van 
maximaal vier jaar plaatsvinden. De belangrijkste elementen 
van de opdrachtovereenkomst zijn een vaste bruto maande
lijkse vergoeding van € 25.000 en een bijdrage voor pensioen
opbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van 
€ 50.000 bruto per jaar. De hoogte van het tantième wordt 
bepaald aan de hand van door de Raad van Commissarissen 
nader te bepalen finan ciële en niet-financiële factoren en 
bedraagt maximaal vier bruto maandelijkse vergoedingen. 
Bij beëindiging van de opdrachtovereenkomst op initiatief 
van Stern Groep ontvangt de heer Swijter een beëindigings
vergoeding van twaalf bruto maandelijkse vergoedingen 
inclusief vier maanden opzegtermijn.  
Bij beëindiging van de opdrachtovereenkomst op initiatief 
van de heer Swijter, binnen één jaar na change of control in 
Stern, ontvangt de heer Swijter een beëindigingsvergoeding 
per volledig gewerkt jaar van minimaal eenmaal de bruto 
maandelijkse vergoeding met een minimum van zes bruto 
maandelijkse vergoedingen inclusief twee maanden 

opzeg termijn en een maximum van twaalf bruto maande
lijkse vergoedingen inclusief twee maanden opzegtermijn.
De statutaire directie van Stern Groep N.V. bestaat,  
na benoeming van de heer Swijter door de Raad van 
Commissarissen, per 1 juni 2016 uit de heren  
H.H. van der Kwast (voorzitter) en A.A. Swijter.

Het curriculum vitae van de heer Swijter is als volgt:

Personalia
Naam : Arthur A. Swijter
Geboortedatum : 23 juli 1965
Geboorteplaats : Ede
Nationaliteit : Nederlandse
Burgerlijke staat : gehuwd, twee kinderen

Ervaring
20112016 : Alliance Healthcare Netherlands
Functie : Financieel directeur 
19862010 : Philips
Functies :  Verschillende financiële management

functies in binnen en buitenland bij 
Philips

Opleiding :  Na afronding van de Fontys Hogeschool 
Eindhoven (1993: bedrijfseconomie) 
diverse cursussen op het gebied van 
financieel controlling en management, 
alsmede een postHBO Controller
opleiding tot Qualified Controller

Toelichting punt 10 van de agenda  
(machtiging van de Raad van Commissarissen  
tot aanwijzing van een registeraccountant)
Voorgesteld wordt de Raad van Commissarissen voor een 
periode van drie maanden, ingaande 11 mei 2016, te 
mach tigen een registeraccountant aan te wijzen conform 
artikel 2:393 lid 2 BW en artikel 37 van de statuten. De huidige 
accountant van Stern Groep is Ernst & Young Accountants LLP. 

Toelichting punt 11 van de agenda  
(statutenwijziging (inclusief voorstel tot machtiging)) 
Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap te 
wijzigen overeenkomstig het concept opgesteld door  
De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Dit voorstel omvat  
het voorstel om in verband met deze statutenwijziging de 
bestuurder van de vennootschap, iedere commissaris en 
iedere jurist werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te 
doen verlijden.
De wijziging heeft met name betrekking op een aanpassing 
van de statuten aan regelgeving voortvloeiende uit de Wet 
bestuur en toezicht, Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, 
Wet giraal effectenverkeer en de Wet rechten aandeel-
houders in beursfondsen. Voor een nadere toelichting wordt 



Toelichting punt 13b van de agenda  
(aanwijzing van de Directie tot beperking  
of uitsluiting van het voorkeursrecht)
Voorgesteld wordt de Directie voor een periode van  
achttien maanden, ingaande 11 mei 2016, aan te wijzen  
als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de  
Raad van Commissarissen, te besluiten tot beperking  
casu quo uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven 
aandelen casu quo op het verlenen van rechten tot het 
nemen van aandelen. Er bestaat momenteel geen voornemen 
van deze bevoegdheid gebruik te maken. Wanneer deze 
aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die 
door de Algemene Vergadering werd verleend in 2015. Deze 
aan wijzing heeft alleen betrekking op de aandelen die door 
de Directie op grond van de delegatiebevoegdheid onder 
punt 13a kunnen worden uitgegeven.

verwezen naar het drieluik waarin het voorstel tot statuten
wijziging met een toelichting is opgenomen en dat beschik
baar is op de website van de vennootschap.
Het voorstel tot wijziging van de statuten is uitgegaan van de 
Directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
Het besluit van de Algemene Vergadering kan in dit geval 
worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Tijdens de Algemene Vergadering zal een notaris van  
De Brauw Blackstone Westbroek N.V. aanwezig zijn om  
het voorstel desgewenst toe te lichten of vragen te  
beantwoorden. 

Toelichting punt 12 van de agenda  
(machtiging van de Directie tot inkoop eigen aandelen)
Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen voor een 
periode van achttien maanden, ingaande vanaf 11 mei 2016, 
aan de Directie als bevoegd orgaan om, na verkregen 
goed keuring van de Raad van Commissarissen, anders dan 
om niet, aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap 
voor de vennootschap te verwerven tot een maximum van 
10% van het geplaatste aandelenkapitaal ten tijde van de 
verkrijging, zulks door middel van alle daartoe strekkende 
transacties, met inbegrip van transacties ter beurze, die door 
de Directie als bevoegd orgaan gewenst worden geacht  
en voor een prijs die minimaal 25% lager moet zijn dan de 
laatste gepubliceerde intrinsieke waarde per aandeel.  
Indien na het nemen van dit besluit aandelen worden 
ingekocht geschiedt dat onder deze machtiging.
Er bestaat momenteel geen voornemen van deze bevoegd
heid gebruik te maken.
Op grond van artikel 9.2 van de statuten is de Directie 
bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen, te besluiten tot vervreemding van de door 
de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
Wanneer de machtiging wordt verleend, vervangt hij de 
machtiging die door de Algemene Vergadering werd verleend 
in 2015.

Toelichting punt 13a van de agenda  
(aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen)
Voorgesteld wordt de Directie voor een periode van  
achttien maanden, ingaande 11 mei 2016, aan te wijzen  
als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de  
Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van 
aandelen en tot toekenning van rechten tot het nemen van 
aandelen, zulks tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal 
van de vennoot schap ten tijde van de uitgifte. Er bestaat 
momenteel geen voornemen van deze bevoegdheid gebruik 
te maken. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, 
vervangt hij de aanwijzing die door de Algemene Vergadering 
werd verleend in 2015.



Routebeschrijving

Stern Groep N.V. 
Pieter Braaijweg 6 
1114 AJ  Amsterdam-Duivendrecht

N.B. In uw routeplanner vindt u de Pieter Braaijweg onder 
gemeente Duivendrecht!

Komend vanuit richting Rotterdam / Den Haag
Volg de A4 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 Zuid op 
richting Amersfoort. Neem de afslag S111 (Amstel Business 
Park). Ga aan het eind van de afrit linksaf de Johannes 
Blookerweg op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat 
in. Na circa 400 meter gaat u linksaf (S111 richting Duiven
drecht) de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (eerste straat 
rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeer
gelegenheid op het parkeerdek van het pand. 

Komend vanuit richting Eindhoven / Utrecht
Volg de A2 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 Oost op 
richting Amersfoort en neem afslag S111 (Amstel Business 
Park). Ga aan het eind van de afrit linksaf de Johannes 
Blookerweg op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat 
in. Na circa 400 meter gaat u linksaf (S111 richting Duiven
drecht) de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (eerste straat 
rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeer
gelegenheid op het parkeerdek van het pand.

Komend vanuit richting Zaanstad
Volg de A8 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 op en neem 
afslag S111 (Amstel Business Park). Ga aan het eind van de 
afrit linksaf de Johannes Blookerweg op. Volg de weg en rij de 
Van Marwijk Kooystraat in. Na circa 400 meter gaat u linksaf 
(S111 richting Duivendrecht) de Spaklerweg in. Na circa 
300 meter (eerste straat rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. 
Bij Stern Groep is parkeergelegenheid op het parkeerdek van 
het pand.

Komend vanuit richting Apeldoorn / Amersfoort
Volg de A1 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 Oost op 
richting Utrecht. Neem de afslag S111 (Amstel Business Park). 
Ga aan het eind van de afrit linksaf de Johannes Blookerweg 
op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat in.  
Na circa 400 meter gaat u linksaf (S111 richting Duivendrecht) 
de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (1e straat rechts) vindt u 
de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeergelegenheid op 
het parkeerdek van het pand.

Let op: 
In verband met werkzaamheden aan de Spaklerweg  
(de Pieter Braaijweg is een zijstraat van de Spaklerweg)  
is de Spaklerweg in de richting Amsterdam Centrum 
afgesloten.
Het verkeer komend vanuit richting Eindhoven / Utrecht 
(A2) dat via de afrit 1 – Ouderkerk a/d Amstel vanaf de A2 
de route Holterbergweg – Spaklerweg kiest, wordt vanaf 
het kruispunt Spaklerweg/Van der Madeweg omgeleid.  
De borden met omleidingsroute met de letter S geven de 
route (via de Joan Muyskenweg) naar de Pieter Braaijweg 
aan. U kunt deze omleiding vermijden: blijf de A2 richting 
Amsterdam volgen en ga de Ring A10 Oost op zoals verder 
hiernaast beschreven.
 
Voor het verkeer uit de overige richtingen is geen  
omleiding ingesteld.
 
Bij het verlaten van de Pieter Braaijweg is het alleen 
mogelijk rechtsaf te slaan richting Amsterdam ZuidOost. 
De borden met omleidingsroute met de letter S geven de 
route naar de A10 aan.




