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-naar station Amsterdam Zuid, overstappen op metro 50 of metro 51 richting
Isolatorweg.
-naar station Amsterdam Bijlmer Arena, overstappen op metro 50 richting
Isolatorweg.
-naar station Amsterdam Sloterdijk of station Amsterdam Lelylaan,
overstappen op metro 50 richting Gein of metro 51 richting Centraalstation.
-naar station Amsterdam Centraal, overstappen op metro 51 richting
Isolatorweg.

METRO LIJN 50 of 51 voor de dienstregeling zie www.gvb.nl
Uitstappen halte Henk Sneevlietweg
550 meter lopen (5 minuten lopen)
rode route op de kaart
-

Metrostation uitgang Aletta Jacobslaan
rechtsaf Vlaardingenlaan
na 300 mtr rotonde linksaf Overschiestraat
kruising Voorburgstraat rechtdoor
loop langs de Fiep Westendorpschool tot het pleintje naast de school
Hier is de ingang 168 A (BOR) aan de zijkant van de school
Aanbellen bij de activiteiten ruimte

Deze route beschrijving downloaden (PDF), klik hier.
AUTO vanaf A10 west
komend vanaf Zaandam / Amsterdam Noord / Coentunnel
-

Afslag 7 Sloten (S107)
Aan het einde van de afslag rechtsaf Henk Sneevlietweg
Daarna direct weer rechtsaf
Aan het einde linksaf Overschiestraat
Lees verder bij VERVOLG ALLE RICHTINGEN

AUTO vanaf A10 zuid
komend vanaf Utrecht / Amersfoort / Zeeburgertunnel
- Bij knooppunt De Nieuwe Meer richting A10 Zaandam aanhouden en de meest
rechtse baan kiezen
- In de bocht afslag 7 Sloten (S107)
- Aan het einde van de afslag linksaf Henk Sneevlietweg
- Na de stoplichten direct weer rechtsaf
- Aan het einde linksaf Overschiestraat
- Lees verder bij VERVOLG ALLE RICHTINGEN
AUTO vanaf A4 zuid
komend vanaf Denhaag / Schiphol
(deze route is niet op bovenstaande kaart aangegeven)
- Afslag 1 Sloten
- Aan het einde van de afslag rechtsaf (Slotervaart) Anderlechtlaan / Oude
Haagseweg
- Weg maakt bocht naar links onder de snelweg door en heet hier Johan
Huizingalaan
- Bij de stoplichten rechtsaf Henk Sneevlietweg
- Na de onderdoorgang Metrostation eerste afslag rechts.
- Aan het einde linksaf Overschiestraat
- Lees verder bij VERVOLG ALLE RICHTINGEN
AUTO VERVOLG ALLE RICHTINGEN
blauwe route op de kaart
- Op de rotonde rechtdoor Overschiestraat

- Na de volgende kruising is de school aan de linkerkant van de straat
Overschiestraat 168
- Indien geen parkeerplaats eerste kruising na de school linksaf Rijswijkstraat
- Hier ook geen parkeerplaats, dan aan het einde linksaf Maassluisstraat
- Loop naar het pleintje rechts naast de school
- Hier is de ingang 168 A (BOR)
- Aanbellen bij de activiteiten ruimte
Deze route beschrijving downloaden (PDF), klik hier.
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