
 
 

Routebeschrijving 
 
Komend vanuit het oosten (A1 vanuit Hilversum, Amersfoort):  

 Neem de A10 (ring zuid) richting Den Haag.  

 Vervolg de A10 (ring west) richting Amsterdam 
Noord/Zaanstad. 

 Neem de afslag Amsterdam Osdorp (S106). 

 Aan eind van afslag links af de Cornelis Lelylaan op. 

 Zie hierna vervolg op de Cornelis Lelylaan. 
 

 Vervolg op de Cornelis Lelylaan: 

 Aan het einde van de Cornelis Lelylaan ga je op de T-kruising bij het 
stoplicht rechtsaf Meer en Vaart op (je rijdt dan langs de Sloterplas). 

 Dan bij 3e stoplicht links af, je rijdt dan op de Osdorper Ban. 

 De 1e straat rechts is de Notweg, ga hierin. Het witte gebouw aan je 
linkerhand is nr. 38. Bij het gebouw is het vrij parkeren. 

 Je kunt aanbellen op het bellenbord bij: 
 

 

 
 
J. Molier 

 
 

Openbaar vervoer: 

 Het snelst: Tram 17 vanaf Amsterdam CS of station Lelylaan richting 
Osdorp, uitstappen halte Osdorpplein tegen over Albert Heijn. Vanaf 
daar is het ca. 10 minuten lopen via het loopbruggetje over het water: 
zie kaart op de volgende pagina. 

 Bus 63 vanaf station Lelylaan richting Osdorp/de Aker, uitstappen 
halte Geer Ban. Vanaf daar is het ca. 2 minuten lopen. 

 Bus 69 vanaf station Sloterdijk richting Schiphol, uitstappen Oeverpad. 
Vanaf daar is het ca. 4 minuten lopen. 

 
Zie de kaart op de volgende pagina. 
 
Kom je er toch niet uit: bel dan 06 33 617681 

Komend vanuit het zuiden (A4 en/of A9 vanuit Den Haag/A’veen): 

 Neem de A10 (ring west) richting Amsterdam Noord/Zaanstad. 

 Neem de afslag Amsterdam Osdorp (S106). 

 Aan eind van afslag links af de Cornelis Lelylaan op. 

 Zie hierna vervolg op de Cornelis Lelylaan. 
 
Komend vanuit het westen (A9 vanuit Haarlem/Alkmaar): 

 Neem vanaf A9 de afslag  S106 Badhoevedorp/Osdorp 

 Houd Osdorp aan en rij na BP  en crematorium Westgaarde aan 
je linker hand alsmaar rechtdoor langs 2 rotondes over de 
Ookmeerweg  tot de laatste straat vóór kruispunt met 
stoplichten, bij de Moskee op de hoek (zie kaartje hierna) 

 Ga daar rechts de Notweg in en rij totdat je een groot wit 
gebouw aan je rechterhand ziet: de voormalige garage  
Notweg nr 38. 

 

 

Komend vanaf het noorden (A8 vanuit Zaandam): 

 Neem de A10 (ring west) richting Den Haag/Leiden.  

 Neem de afslag Amsterdam Osdorp (S106). 

 Aan eind van de afslag ga je rechtsaf de Cornelis Lelylaan op. 

 Zie hierna vervolg op de Cornelis Lelylaan. 

 

Beeldenwerk 
Spreekuurlocatie en atelier: 

Notweg 38 

1068 LL Amsterdam-Osdorp 
Tel: 06 33 617 681 



 

Route Beeldenwerk: Notweg 38, 1068 LL Amsterdam-Osdorp. Tel: 06 33 617 681 
 

 



 

Route Beeldenwerk: Notweg 38, 1068 LL Amsterdam-Osdorp. Tel: 06 33 617 681 
 

 


