Routebeschrijving beheerkantoor Amsterdamse Bos (“het Genie”)
Met de fiets vanuit Amsterdam
Fiets naar de Amstelveense weg en passeer het Academisch Ziekenhuis V.U. Blijf het
fietspad langs de Amstelveense weg volgen tot u na circa 500 meter bij verkeerslichten komt.
Nadat u de kruisende weg (Van Nijenrodeweg) rechtdoor bent overgestoken slaat u direct
rechtsaf het fietspad op. U fietst nu naar het nieuwe bezoekerscentrum. Vanaf de linkerzijde
van het bezoekerscentrum volgt u de fietswegwijzers naar de ‘Geitenboerderij’. Na 3,5
kilometer wordt op de wegwijzers ook ‘Beheer Amsterdamse Bos’ aangegeven. Deze blijft u
volgen. U komt uit bij het parkeerterrein waaraan ons kantoor staat.

Openbaar vervoer (niet in het weekend):
Met lijn 186 of 187 vanaf Busstation Amstelveen. Stap uit op de halte Ringvaartbrug.. Loop
door tot voor de brug over de Ringvaart. Ga rechtsaf de Ringvaartdijk op, langs de Ringvaart.
Met bus 186 vanaf station Schiphol Centrum. Loop terug naar de Ringvaart. Bij het fietspad
de weg oversteken en de weg langs de Ringvaart (Schipholdijk) volgen.
De weg gaat onder het viaduct van de A9 door. Direct na het viaduct rechtsaf. U komt nu aan
de achterzijde van ons terrein. Meldt u zich via de intercom aan het hek.

Met de auto
Vanuit Amsterdam
Neem op de Ringweg A10 de afslag S108 (Amstelveen, VU). Onderaan de afslag gaat u
linksaf de Amstelveenseweg op. Rij voorbij VU Academisch Ziekenhuis. 800 Meter na het
ziekenhuis, bij de stoplichten rechtsaf het Amsterdamse Bos in. Bij de T-splitsing linksaf. U
rijdt nu om het bezoekerscentrum en vervolgens in een wijde boog naar de Bosbaan
(roeibaan). U volgt de Bosbaanweg tot aan het einde waarna de weg linksaf buigt. De weg
heet hier Nieuwe Meerlaan. Blijf deze weg ongeveer een kilometer volgen. Na een bocht
naar links kunt u rechtsaf (volg bord P-Geitenboerderij). U komt nu op het parkeerterrein
waaraan ons kantoor staat.

Beheerkantoor
Amsterdamse
Bos

Vanuit Den Haag, Haarlem, Zaandam
Vanuit de richting Den Haag de A4 richting Amsterdam. Voorbij de Schipholtunnel, bij
knooppunt Badhoevedorp, de A9 op richting Utrecht. Vanuit de richting Zaandam de A10West en de A4 richting Schiphol-Den Haag en bij knooppunt Badhoevedorp de A9 richting
Utrecht. Vanuit de richting Haarlem de A9 richting Utrecht. Op de A9 neemt u afslag 6
(Aalsmeer). Aan het einde van de afslag linksaf (N 232, Schipholweg) en bij de rotonde
rechtdoor de Ringvaartbrug over richting Amstelveen. Bij de volgende rotonde rechtsaf en
vervolgens weer rechtsaf bij de T-kruising. Vervolg uw weg onder het viaduct door. Na een
ruime bocht naar links slaat u bij de eerste mogelijkheid linksaf. U komt nu op het
parkeerterrein (“P-Geitenboerderij”) waaraan ons kantoor staat.

Vanuit Amersfoort of Utrecht
Neem vanaf de A1 (knooppunt Diemen) of de A2 (knooppunt Holendrecht) de A9 richting
Haarlem. Op de A9 neemt u afslag 6 (Aalsmeer). Bij de rotonde de eerste afrit rechts, onder
het viaduct door en bij volgende rotonde linksaf de Ringvaartbrug over richting Amstelveen.
Bij de volgende rotonde rechtsaf en vervolgens weer rechtsaf bij de T-kruising. Vervolg uw
weg onder het viaduct door. Na een ruime bocht naar links slaat u bij de eerste mogelijkheid
linksaf. U komt nu op het parkeerterrein (“P-Geitenboerderij”) waaraan ons kantoor staat.

