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Routebeschrijving OV 

 

Per trein  

Uitstappen bij halte „Muziekwijk‟. Bij het verlaten van het station volgt u het looppad langs het  

P&R terrein en de fietskluisjes. Na ca. 100 meter. Gaat u rechts de Bartokweg op. Bij de rotonde  

gaat u links de Louis Armstrongweg op. Deze weg volgt u tot over de busbaan. Het centrum  

bevindt zich in het 3e gebouw aan uw linkerhand.  

  

Per bus  

Vanuit Almere Stad kunt u met stadsbus 4 en 5 naar het treinstation Muziekwijk. U stapt uit bij  

de halte van het winkelcentrum/station. U kunt vervolgens gebruik maken van de looproute  

“per trein” zoals hierboven beschreven.  

 

 

 

 

Routebeschrijving auto  

 

Vanuit Utrecht  

 Vanaf de A27 volg de borden Hilversum/Amsterdam  

 Na +/- 15 kilometer, neem afslag knooppunt Eemnes en voeg in op de A1/E321,  

 richting Hilversum –Noord/Amsterdam  

 Na +/- 15 kilometer, neem afslag Knooppunt Muiderberg en voeg in op de A6, richting  

 Almere/Lelystad  

 Na +/- 5,5 kilometer, neem afslag 3 (Almere Stad-West), richting s101  

 Na +/- 200 meter linksaf slaan naar Hogering/Hogeringtraverse/N702/s1  

 Na 2,5 kilometer, sla rechtsaf naar de Hollandsedreef  

 Na +/- 800 meter, neem op de rotonde de derde afslag naar de Louis Armstrongweg  
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Vanuit Amsterdam  

 Na +/- 800 meter, neem op de rotonde de derde afslag naar de Louis Armstrongweg  

 Na +/- 2 kilometer , neem de afslag Watergraafsmeer en voeg in op de A1/E321  

richting Almere/Amersfoort  

 Na +/- 11kilometer, voeg in op de A6, richting Almere/Lelystad  

 Na +/- 6 kilometer, neem de afslag 3, Almere Stad-West, richting s101  

 Na +/- 500 meter, sla linksaf naar de Hogering/Hogeringtraverse/N702/s101  

 Na +/- 2,5 kilometer, sla rechtsaf naar de Hollandsedreef  

 Na +/- 800 meter, neem de derde afslag naar de Louis Armstrongweg  

  

Vanuit Lelystad  

 Voeg in op de A6, richting Almere/Amsterdam  

 Na +/- 27 kilometer, neem afslag 3 Almere Stad-West, richting s101  

 Na +/- 800 meter, sla linksaf naar de Hogering/N702  

 Na +/- 2,5 kilometer, sla rechtsaf naar de Hollandsedreef  

 Na +/- 800 meter, neem op de rotonde de derde afslag naar de Louis Armstrongweg  

 


