
Routebeschrijving	  P1	  –	  ZUIDPARK	  	  -‐	  SPAKLERWEG	  52	  -‐	  Amsterdam	  

LET	  OP!	  

Veel	  navigatiesystemen	  hebben	  problemen	  om	  Spaklerweg	  52	  te	  vinden.	  
De	  meeste	  systemen	  geven	  aan	  dat	  u	  op	  het	  kruispunt	  Johannes	  Blookerweg	  
–	  Spaklerweg	  rechtsaf	  moet	  slaan.	  Dit	  is	  niet	  correct,	  bij	  de	  kruising	  gaat	  u	  
linksaf.	  Na	  ongeveer	  100	  meter	  ziet	  u	  ZUIDPARK	  aan	  uw	  rechterhand.	  

Wat	  kan	  helpen	  is	  het	  volgende	  adres	  invoeren:	  
Spaklerweg	  52	  -‐	  1099	  BC	  	  Duivendrecht	  
	  
Daarnaast adviseren wij u bijgaande routebeschrijving te bekijken 
voordat u naar Zuidpark komt.  

	  

	  

ZUIDPARK	  	  



Routebeschrijving	  per	  AUTO:	  

Vanuit	  richting	  Den	  Haag:	  

• Neem	  vanaf	  de	  A10	  (ringweg	  zuid)	  de	  afslag	  s111	  (Amsterdam-‐Amstel).	  	  
• Ga	  aan	  het	  eind	  van	  de	  afrit	  linksaf	  met	  de	  weg	  mee,	  de	  Johannes	  

Blookerweg	  op.	  	  
• Volg	  de	  Johannes	  Blookerweg,	  bij	  de	  stoplichten	  met	  de	  bocht	  mee	  naar	  

links.	  	  
• Ga	  bij	  het	  kruispunt	  Johannes	  Blookerweg	  –	  Spaklerweg	  linksaf.	  
• Na	  ongeveer	  100	  meter	  ziet	  u	  ons	  parkeerterrein	  P1	  aan	  uw	  rechterhand.	  

	  

Vanuit	  richting	  Utrecht:	  	  

• Volg	  vanaf	  de	  A2	  de	  richting	  Zaanstad	  (A10	  oost).	  	  
• Neem	  direct	  de	  afslag	  s111	  (Amsterdam-‐Amstel).	  	  
• Sla	  aan	  het	  eind	  van	  de	  afrit	  bij	  de	  stoplichten	  linksaf,	  de	  Johannes	  

Blookerweg	  op.	  	  
• Volg	  de	  Johannes	  Blookerweg,	  met	  de	  bocht	  mee	  naar	  links.	  	  

• Ga	  bij	  het	  kruispunt	  Johannes	  Blookerweg	  –	  Spaklerweg	  linksaf.	  
• Na	  ongeveer	  100	  meter	  ziet	  u	  ons	  parkeerterrein	  P1	  aan	  uw	  rechterhand.	  

Vanuit	  richting	  Zaanstad	  /	  Amersfoort:	  	  

• Neem	  vanaf	  de	  A10	  de	  afslag	  s111	  (Amsterdam-‐Amstel).	  	  
• Sla	  aan	  het	  eind	  van	  de	  afrit	  bij	  de	  stoplichten	  linksaf,	  de	  Johannes	  

Blookerweg	  op.	  	  
• Volg	  de	  Johannes	  Blookerweg,	  met	  de	  bocht	  mee	  naar	  links.	  	  
• Ga	  bij	  het	  kruispunt	  Johannes	  Blookerweg	  –	  Spaklerweg	  linksaf.	  
• Na	  ongeveer	  100	  meter	  ziet	  u	  ons	  parkeerterrein	  P1	  aan	  uw	  rechterhand.	  

Vanuit	  Amsterdam	  -‐	  Vertrekpunt	  Prins	  Bernardplein/Amstelstation:	  

• Ga	  de	  ‘stad	  uit’	  door	  weg	  langs	  het	  Amstelstation	  te	  nemen	  (station	  aan	  
rechterhand	  –	  Julianaplein)	  

• Ga	  op	  de	  Overzichtweg	  rechts	  onder	  het	  viaduct	  door.	  



• Neem	  de	  rotonde	  na	  het	  viaduct	  voor	  3/4.	  U	  rijdt	  nu	  op	  de	  Spaklerweg.	  	  
• Volg	  de	  Spaklerweg	  ca.	  1	  km	  tot	  het	  grote	  kruispunt	  met	  stoplichten	  (kruispunt	  

Spaklerweg	  met	  de	  Van	  Marwijk	  Kooystraat).	  Ga	  hier	  rechtdoor	  en	  na	  100	  meter	  
rechtsaf	  de	  parallelweg	  op,	  die	  u	  naar	  de	  entree	  van	  het	  parkeerterrein	  van	  
Zuidpark.	  	  

MET	  HET	  OPENBAAR	  VERVOER:	  	  

Vanaf	  Amsterdam	  Amstel:	  

• Sneltram	  51	  richting	  Westwijk,	  uitstappen	  halte	  Overamstel.	  

Vanaf	  Amsterdam	  Centraal:	  

• Sneltram	  51	  richting	  Westwijk,	  uitstappen	  halte	  Overamstel.	  

Vanaf	  Amsterdam	  RAI	  en	  Amsterdam	  Zuid/WTC:	  

• Metro	  50	  richting	  Gein	  of	  sneltram	  51	  richting	  Centraal	  Station,	  uitstappen	  
halte	  Overamstel.	  

Vanaf	  Amsterdam	  Duivendrecht:	  

• Metro	  50	  richting	  Isolatorweg,	  uitstappen	  halte	  Overamstel.	  

Vanaf	  Amsterdam	  Sloterdijk:	  

• Metro	  50	  richting	  Gein,	  uitstappen	  halte	  Overamstel.	  

Vanaf	  halte	  Overamstel:	  

• Neem	  de	  uitgang	  Willem	  Fenengastraat,	  ga	  de	  trap	  af	  en	  rechtsaf	  door	  de	  
poortjes.	  

• Volg	  de	  Willem	  Fenengastraat	  totdat	  u	  bij	  het	  parkeerterrein	  uitkomt.	  De	  
hoofdingang	  bevindt	  zich	  aan	  de	  andere	  zijde	  van	  het	  pand	  


