Routebeschrijving

Met de auto

Stichting AAP

Het adres van AAP voor in uw navigatie
systeem: Kemphaanpad 1, Almere

Kemphaanpad 1 | 1358 AC Almere
Tel 036 523 87 87 | www.aap.nl

Met het openbaar vervoer
Let op: mocht u met het openbaar vervoer
reizen, controleert u dan alstublieft zelf de
seizoensgebonden dienstregeling. Er rijden,
vooral in het weekend, niet veel bussen naar
AAP.
Voor meer informatie kijk op: www.9292.nl
of bel 0900-9292
1. Vanaf Almere
Neem vanaf station Almere Centrum streekbus 326, 159
of 160 richting respectievelijk Blaricum Carpoolplaats,
Harderwijk en Amersfoort Vathorst. Uitstappen bij halte
De Kemphaan op de Waterlandseweg, trapje af en links
onder de tunnel door het Stevenspad op. Lees verder bij 3.

2. Vanaf blaricum carpoolplaats,
Amersfoort Vathorst en Harderwijk
Vanaf de stations, Harderwijk en Amersfoort Vathorst
vertrekken respectievelijk de streekbussen 159 en
160 richting station Almere Centrum. Vanaf Blaricum
Carpoolplaats vertrekt buslijn 326. Uitstappen bij halte
De Kemphaan op de Waterlandseweg, volg het pad en ga
naar links het Stevenspad op. Bij de kruising rechtdoor het
Kemphaanpad op. Lees verder bij 3.

3A. Naar de Apeneilanden en
de Apenpraatjes
Houd het terrein van Stichting AAP aan de rechterhand.
Direct achter het terrein van Stichting AAP: rechtsaf naar
het gebouw De Kemphaan (veel hout en glas), net na de
brug is rechts de ingang van de Apeneilanden. Komt u voor
de Apenpraatjes? Deze starten bij het bord aan het begin
van de vlonder.

3B. Naar het Rondje AAP
Houd het terrein van Stichting AAP aan de rechterhand.
Direct achter het terrein van Stichting AAP: linksaf de brug
over start het ‘Rondje AAP’.

1. Vanuit Amsterdam
•	Vanaf de A1 bij knooppunt Muiderberg A6 richting
Almere/Lelystad
• Neem afrit 5 Almere-Stad/Overgooi/Parkwijk
•	Bij de stoplichten rechtsaf de N305 (Waterlandseweg) op
richting Zeewolde
• N305 blijven volgen tot afslag De Kemphaan
• Linksaf richting De Kemphaan
• Lees verder bij 4

2. Vanuit Utrecht
• Vanaf Hilversum/Amersfoort A27 richting Almere
•	Neem net over de Stichtse Brug afrit 36 Almere Stad/
Almere Haven/Zeewolde
•	Bij de stoplichten linksaf de N305 (Waterlandseweg) op
richting Almere Stad/Almere Haven
• N305 blijven volgen tot afslag De Kemphaan.
• Rechtsaf richting De Kemphaan
• Lees verder bij 4

3. Vanuit Lelystad
• Vanaf Lelystad A6 richting Almere
• Neem afrit 5 Almere-Stad/Overgooi/Parkwijk
•	Bij de stoplichten rechtsaf de N305 (Waterlandseweg) op
richting Zeewolde
• N305 blijven volgen tot afslag De Kemphaan
• Linksaf richting De Kemphaan
• Lees verder bij 4

4. Eenmaal bij AAP op het terrein
Nadat u bij de stoplichten bent afgeslagen gaat u direct
links. Na 250 meter kunt u uw auto parkeren op de
parkeerplaats aan de linkerkant.
Na het uitstappen loopt u dit parkeerterrein weer af
en slaat u linksaf, en direct bij de kruising rechtsaf het
Kemphaanpad op. Ga verder bij 3A of 3B onder
‘Openbaar vervoer’.

richting almere

BUSHALTE

BUSHALTE

Start
Rondje AAP

KEMPHAANPAD

STEVENSPAD

ALMERE-A6

richting blaricum carpoolplaats

kantoor/receptie
Stichting AAP

Houdt u er rekening
mee…
Dat het Apenpraatje in de
open lucht is.
En dat de maximale groeps
grootte 20 personen is.
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Wilt u er een dágje
uit van maken?
Dan biedt het omringende
stadslandgoed De Kemphaan
interessante attracties.
Kijk maar eens op
www.kemphaan.nl!
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