
 
 

Routebeschrijving  
 
Cronenburg 75 
1081 GM Amsterdam 
020 540 01 50 

 
Via deze link ontvangt u een beschrijving van huis tot huis: 
http://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=cronenburg+amsterdam&ie=UTF8&z=16& 

> g=cronenburg+amsterdam> 

 
 
Komend vanaf A1 
Op knooppunt Watergraafsmeer volg de A10, E35 richting A10 Ringweg Oost. 
Volg na 4,6 km op het knooppunt Amstel de A10 richting Den Haag. 
Neem na 4,2 km afslag Buitenveldert / Oud Zuid (afslag S108). 
Zie voor verdere instructies:  vervolg alle richtingen. 
 
Komend vanaf A2 
Op knooppunt Amstel volg de A10 richting Ringweg Zuid. 
Neem na 4,7 km afslag Buitenveldert / Oud Zuid (afslag S108). 
Zie voor verdere instructies:  vervolg alle richtingen. 
 
Komend vanaf A4 
Op knooppunt De Nieuwe Meer volg A10 richting Ringweg Zuid. 
Neem na 1,9 km afslag Buitenveldert / Oud Zuid. 
Zie voor verdere instructies:  vervolg alle richtingen. 
 
Komend vanaf A10 
Op knooppunt Coenplein volg de A10, E22 richting Ringweg West. 
Volg na 0,7 km op knooppunt De Nieuwe Meer de A10 richting Utrecht. 
Neem na 2,5 km afslag Buitenveldert/ Oud Zuid (afslag S108) 
Zie voor verdere instructies:  vervolg alle richtingen. 
 
 
Vervolg alle richtingen 
Ga na 0,6 km linksaf de Amstelveenseweg op richting Amstelveen / A’damse Bos. 
Ga na 1,3 km (= bij 2e verkeerslicht en aan uw rechterzijde de ingang van het 
A’damse Bos)) linksaf de Van Nijenrodeweg op.  
Ga na de 1e zijstraat aan uw rechterzijde iets verderop linksaf het parkeerterrein op. 
Pro Senectute bevindt zich aan de linkerzijde van het parkeerterrein, nummer 75 op 
de 1e etage. De centrale ingang is open. 
 
Wij attenderen u erop dat het betaald parkeren is.  
 
. 

 

http://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=cronenburg+amsterdam&ie=UTF8&z=16&


Indien u met openbaar vervoer komt: 
 
Indien u met de trein reist, gaat u naar station Amsterdam Zuid. 
 
Op station Amsterdam Zuid neemt u sneltram 51 ri Amstelveen Westwijk. Stap uit bij 
halte Van Boshuizenstraat. 
Aan de kant waar de winkels zijn, loopt u terug ri Amsterdam (ri de BCC). Bij het 
kruispunt met de stoplichten gaat u naar links de Van Nijenrodeweg op. 
Op ongeveer 2/3 van deze straat ligt rechts de Cronenburg (Cronenburg is naam van 
de flat en tevens van de straat). Pro Senectute is op nr 75 gevestigd.  
 
 
 
 


