
Routebeschrijving Auto 
Let op, de juiste invoer voor het navigatieadres is Randstad 2031 (aan elkaar). 

 
Vanuit Amsterdam 

1. Verlaat de A1 bij de afslag A6 - Almere/Lelystad 
2. Neem op de A6 afslag 5 (S103) Almere Stad 
3. Bij de afrit afslaan naar links op de Veluwedreef (S103) 
4. Neem op de rotonde de tweede afslag naar Randstaddreef 
5. Ga bij de volgende rotonde rechtdoor 
6. Neem bij de volgende rotonde de tweede afslag 
7.  Ga bij de eerste afslag naar links en meteen weer links naar de parkeerplaats. 
8. Het gebouw staat aan het einde van de weg.  
 
Vanuit Lelystad 

1. Neem de A6 richting Almere  
2. Neem op de A6 afslag 6 (S104), Almere Buiten West 
3. Neem bij de rotonde de derde afslag en volg de Tussenring / S104  
4. Sla linksaf bij de Tjalkpoort / Vrijheidsdreef 
5. Ga rechtdoor over 2 rotondes 
6. Neem op de derde rotonde de eerste afslag naar de Randstaddreef (S103) 
7. Ga op de eerst volgende rotonde rechtdoor 
8. Neem bij de volgende rotonde de tweede afslag  
9. Bij de eerste afslag naar links en meteen weer links naar de parkeerplaats. 
10. Het gebouw staat aan het einde van de weg.  

 

Vanuit Utrecht: 

1. Volg de A27 tot de aansluiting met de A6 richting Almere Stad/Amsterdam 
2. Neem op de A6 afslag 6 (S104), Almere Buiten West 
3. Neem bij de rotonde de derde afslag en volg de Tussenring / S104  
4. Sla linksaf bij de Tjalkpoort / Vrijheidsdreef 
5. Ga rechtdoor over 2 rotondes 
6. Neem op de derde rotonde de eerste afslag naar de Randstaddreef (S103) 
7. Ga op de eerst volgende rotonde rechtdoor 
8. Neem bij de volgende rotonde de tweede afslag  
9. Bij de eerste afslag naar links en meteen weer links naar de parkeerplaats. 
10. Het gebouw staat aan het einde van de weg.  

 

              


