ALTERNATIEVE ROUTE

NAAR HET AMSTERDAMSE BOSTHEATER
BIJ AFSLUITING BOSBAAN
FIETSERS

Met de fiets kun je sowieso gewoon door het bos naar het theater fietsen.
Volg de paarse paddenstoelwegwijzers naar het Openluchttheater.

AUTO

–
ALTERNATIEVE ROUTE BIJ AFSLUITING BOSBAAN
Er zijn twee manieren om naar het Amsterdamse Bostheater te komen
wanneer de Bosbaan is afgesloten:

1) ROUTE VIA DE A9

2) ROUTE VIA DE AMSTELVEENSEWEG

Op de A9 neem je de afslag recreatiegebied A’damse

Vanaf het Amsterdamse Bos volg je de Amstelveen-

Bos. Die afslag is vanuit Utrecht meteen over de brug,

seweg richting Amstelveen. Vervolgens neem je de 2e

helemaal links op het kaartje. Vervolgens rijdt je langs

afslag na het Amsterdamse Bos en rijd je de Amster-

het water (water aan je linkerkant) tot je links een

damseweg op. Die blijf je volgen totdat je onder de

brug over kan. Die is net niet op het kaartje te zien.

A9 bent doorgereden. Vervolgens rijd je met de bocht

Daarna op de rotonde linksaf (dus driekwart). Ver-

mee naar rechts en ga je in een rechte streep door

volgens slingerweg volgen totdat je rechts van de weg

over de Burgemeester A. Colijnweg. Aan het einde

boomstammen ziet liggen. Hier ga je links onder de A9

bij de rotonde sla je linksaf. Vervolgens eerste afslag

door (als je weer bij een rotonde komt ben je te ver

rechts De Nieuwe Meerlaan op en rijd je weer onder

doorgereden).

de A9 door.

Op de slingerweg door het bos heb je op een gegeven

Op de slingerweg door het bos heb je op een gegeven

moment aan de rechterkant een huis en een gebouwtje

moment aan de rechterkant een huis en een gebouwtje

van het gemaal. Kort daarna heb je links een par-

van het gemaal. Kort daarna heb je links een par-

keerplaats. Als je daar de auto parkeert en doorloopt

keerplaats. Als je daar de auto parkeert en doorloopt

richting Bosbaan, dan neem je het eerste weggetje

richting Bosbaan, dan neem je het eerste weggetje

naar rechts. Als je het rechter bruggetje neemt en ver-

naar rechts. Als je het rechter bruggetje neemt en ver-

volgens rechtdoor blijft lopen ben je na 2 min. bij het

volgens rechtdoor blijft lopen ben je na 2 min. bij het

theater.

theater.

