
Routebeschrijving Circus CliniClowns – Locatie Almere 

Kemphaanlaan 4 
1358 AC Almere  
Let op: rondom dit adres zijn een aantal straatnamen die erg op elkaar lijken. Bij het invoeren in een navigatiesysteem, let u 
er dan goed op dat het om de Kemphaanlaan gaat. Ter plekke zijn er uiteraard richtingsbordjes.  

Vanuit het Noorden (A7/A6) 

 Voeg in op de A32 

 Volg na 1,2 km. bij het knooppunt Heerenveen de rechterrijstrook om de borden E22/A7 richting 
Joure/Amsterdam te volgen 

 Neem na ongeveer 8 km. op de rotonde de 3e afslag op de A6 richting Lemmer/Emmeloord/Amsterdam  

 Houd rechts aan en blijf op de A6 

 Neem afslag 5-Almere Stad naar N305/s103 richting Almere Stad/Zeewolde  

 Sla na 400 m. rechtsaf naar de Veluwedreef/de Waterlandseweg/de N305/de s103 

 Volg 2,2 km. de S103 en sla linksaf naar de Groenlingweg  

 Ga rechtdoor op de Kemphaanlaan  

 U bent gearriveerd: volg de parkeerborden om te parkeren 
 
Vanuit het Westen (A10/A1) 

 Voeg in op de A10 richting Ring/s115/Amersfoort/Utrecht/Den Haag  

 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Watergraafsmeer om de borden A1/E231 richting 
Almere/Amersfoort te volgen  

 Weg vervolgen naar de A1/de E231  

 Houd na 4,4 km. links aan en rij 5 km. door op de A1  

 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Muiderberg om de borden A6 richting Almere/Lelystad te volgen 

 Weg vervolgen naar de A6, blijf 10 km. doorrijden 

 Volg de rechterrijstrook om afrit 5-Almere Stad te nemen naar de s103/N305 richting Almere Stad/Zeewolde  

 Sla rechtsaf naar de Veluwedreef/de Waterlandseweg/de N305 (borden naar Almere 
Hout/Zeewolde/Hilversum/Utrecht) 

 Volg 2,2 km. de S103 en sla linksaf naar de Groenlingweg  

 Ga rechtdoor op de Kemphaanlaan  

 U bent gearriveerd: volg de parkeerborden om te parkeren 
 
Vanuit Midden (A27) 

 Voeg in op de Ring Utrecht/de A27 richting Ring Utrecht/Hilversum/Amsterdam  

 Rij ongeveer 27 km. door op de A27 

 Volg de 2 rechterrijstroken om afrit 36-Almere-Haven te nemen naar de N305 richting Almere 
Stad/Zeewolde/Almere-Haven  

 Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Waterlandseweg/de N305 en blijf 5 km. doorrijden 

 Sla rechtsaf naar de Groenlingweg  

 Ga rechtdoor op de Kemphaanlaan  

 U bent gearriveerd: volg de parkeerborden om te parkeren 
 

Voor wegwerkzaamheden kijk op: www.vananaarbeter.nl  

Met het openbaar vervoer 

Vanaf station Almere Centrum kun je Bus 159  

(richting Harderwijk) of Bus 160 (richting Amersfoort  

Vathorst) pakken. Stap na ongeveer 10 minuten  

uit bij bushalte De Kemphaan. Vanaf de bushalte is  

het ongeveer 5 minuten lopen naar de tent.  

 

Kijk voor actuele reistijden op www.9292.nl  


