
Nieuw-Vredelust 
Buitensingel 4 
1099 CH Duivendrecht  

Met de auto: vanuit  
Amsterdam  

• De Utrechtsebrug overrijden de stad uit  
• Meteen over de brug afslag rechts met bocht naar beneden nemen  
• Beneden rechtsaf onder de weg door  
• Rechtsdoor rijden langs Mercure hotel en verder  
• Aan het eind van de weg, bij geel gebouw Ankesteyn, rechtsaf onder het spoor door  
• Linksaf de Buitensingel op  
• Tweede zijweg rechts (pas op voor de loslopende kippen)  
• De ingang van Nieuw Vredelust is links, tegenover de parkeerplaats. (Let op de Buitensingel niet 
op de bordjes want die kloppen niet).  

vanuit Utrecht  
• Volg A2 tot knooppunt Amstel (S110)  
• Draai naar ring A10 richting Zaanstad (Zeeburgertunnel)  
• Bij afslag S111 Industrieterrein Amstel (Duivendrecht) eraf  
• Naar links (Spaklerweg), onder viaduct (Ring A10) door  
• Rechtdoor richting Amsterdam Arena; Spaklerweg gaat over in Holterbergweg  
• 300 meter na het spoorviaduct rechtsaf de Buitensingel op  
• Na 50 meter linksaf richting parkeerplaats  
• Aan de linkerzijde van de parkeerplaats is de ingang van Nieuw Vredelust.  

vanuit Den Haag  
• Volg ring A10 richting Zeeburgertunnel  
• Bij afslag S111 Industrie- terrein Amstel (Duivendrecht) eraf  
• Naar links (Spaklerweg), onder viaduct (Ring A10) door  
• Rechtdoor richting Amsterdam Arena; Spaklerweg gaat over in Holterbergweg  
• 300 meter na het spoorviaduct rechtsaf de Buitensingel op  
• Na 50 meter linksaf richting parkeerplaats  
• Aan de linkerzijde van de parkeerplaats is de ingang van Nieuw Vredelust.  

vanuit Zaanstad  
• Volg de ring A10 (Zeeburgertunnel), blijf op de A10  
• Bij afslag S111 Industrieterrein Amstel (Duivendrecht) eraf  
• Naar links (Spaklerweg), onder viaduct (Ring A10) door  
• Rechtdoor richting Amsterdam Arena; Spaklerweg gaat over in Holterbergweg  



• 300 meter na het spoorviaduct rechtsaf de Buitensingel op  
• Na 50 meter linksaf richting parkeerplaats  
• Aan de linkerzijde van de parkeerplaats is de ingang van Nieuw Vredelust.  
 

Met de fiets: Snelle fietsroute vanuit  

Amsterdam  

• De Utrechtsebrug oversteken aan de verkeerde kant - het fietspad links ipv rechts.  
• Over de brug langs het Mercure hotel de Joan Muyskenweg volgen.  
• Aan het eind, bij een geel gebouw, rechtsaf onder het spoor door  
• Linksaf de Buitensingel op (hoge populieren en in de zomer bereklauwen)  
• Tweede zijweg rechts (bij de kippen)  
• De ingang van Nieuw Vredelust is links, tegenover de parkeerplaats. (Let op de Buitensingel niet 
op de bordjes want die kloppen niet).  

Groene fietsroute vanuit Amsterdam  
• De Utrechtsebrug over aan de 'goede' kant.  
• Met de bocht mee naar beneden en linksaf, de Amstel volgen langs Volkstuinpark Amstelglorie 
richting Ouderkerk.  
• In een bocht fiets je onder de A10 door.  
• Je kunt ook vanaf de RAI het fietspad richting Duivendrecht / Utrecht nemen. Dat gaat de Amstel 
over langs de ringweg A10.  
• Aan de overkant neem je meteen rechts het fietspad stijl naar beneden en gaat linksaf, richting 
Ouderkerk.  
• Vanaf hier nog een paar honderd meter langs de Amstel.  
• Voorbij een sportterrein linksaf: het fietspad door Groengebied Amstelland (in de zomer veel 
broedende vogels, lisdodden en zwanebloem).  
• Aan het einde rechtsaf en met de weg naar links over de A2.  
• Onderaan de brug rechtsaf en meteen linksaf de Buitensingel op.  
• Helemaal volgen tot aan de kippen, zie verder 'snelle fietsroute'.  

 

Openbaar vervoer 
● met metro of trein naar station Duivendrecht, uitgang Stationsplein. 
● rechtsaf Stationstraat tot stoplicht 
● linksaf Holterbergweg 
● onder viaduct door, eerste rechts Buitensingel 
● eerste links -> Nieuw Vredelust 
● zie kaart 

 

https://www.google.com/maps/dir/Duivendrecht,+Stationsplein+1,+1115+BZ+Duivendrecht/Buitensingel+4,+1099+DD+Amsterdam/@52.3216864,4.9229608,15z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c60bc08acf86a1:0x31e8f8fb372ad703!2m2!1d4.936522!2d52.3235725!1m5!1m1!1s0x47c60bb9bed5ecbf:0x70b26ed830b781d6!2m2!1d4.9277611!2d52.3189638!3e3
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