
 

 

 

 

Routebeschrijving 

Openbaar vervoer vanaf Amsterdam C.S.  

U neemt tramlijn 2 richting “Nieuw Sloten”,  

U stapt uit bij Halte “Valeriusplein”,  

U loopt recht vooruit richting Emmalaan,  

U loopt via de Emmalaan, het Emmaplein en de Emmalaan richting Vondelpark,  

Voor de ingang naar het Vondelpark gaat u linksaf de Koningslaan in,  

Het tweede gebouw aan uw rechterhand is Koningslaan 60. 

 

Openbaar vervoer vanaf Station Lelylaan 

Vanaf station Lelylaan neemt u tramlijn 1 richting “C.S. via Leidseplein”,  

U stapt uit bij Halte “Rhijnvis Feithstraat”,  

U loopt naar rechts terug richting Frederiksstraat,  

U loopt via de Frederiksstraat het Vondelpark in,  

U steekt het Vondelpark, via het bruggetje, recht door,  

Aan de andere zijde loopt u het Vondelpark uit de Emmalaan in,  

U gaat de eerste straat rechtsaf de Koningslaan in,  

Het tweede gebouw aan uw rechterhand is Koningslaan 60. 
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Met de auto vanaf Almere/ Hilversum A 1 en Vanaf UtrechtA2  

Ring A10 – Zuid, Afrit S-108 / Zuid,  

Aan het einde van de afrit rechtsaf,  

U rijdt nu op de Amstelveenseweg,  

Voorbij het Olympisch Stadion aan uw linkerkant,  

Bij de stoplichten voorbij de bocht linksaf,  

U rijdt nu op de Amstelveense weg,  

De rotonde neemt u 3/4,  

U rijdt nu op de Amstelveense weg,  

Bij de eerste stoplichten gaat u rechtsaf de Koninginneweg in,  

Na ca. 600 meter gaat u linksaf de Emmalaan in,  

Voorbij de ingang naar het Vondelpark gaat u linksaf de Koningslaan in,  

Het tweede gebouw aan uw rechterhand is de Koningslaan 60. 
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Met de auto vanaf  Den Haag 

Ring A10 – West, Afrit S-106 /Osdorp / Oud West,  

Aan het einde van de afrit rechtsaf ( Oud West),  

U rijdt nu op de Cornelis Lelylaan,  

U komt uit op het Surinameplein,  

U houdt rechts aan ( niet rechtsaf),  

Na de brug gaat u rechtsaf,  

U rijdt nu op de Amstelveenseweg,  

Bij de derde stoplichten gaat u linksaf de Koninginneweg in,  

Na ca. 600 meter gaat u linksaf de Emmalaan in,  

Voorbij de ingang naar het Vondelpark gaat u linksaf de Koningslaan in,  

Het tweede gebouw aan uw rechterhand is de Koningslaan 60. 

 

 


