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       ROUTEBESCHRIJVING 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: soms geeft de navigatie van de auto de verkeerde kant van het Funenpark aan, namelijk bij de 
Cruquiuskade aan het water. Maar Funenpark 1 is aan de kant van de spoorbaan. 
 
Routebeschrijving 
Funenpark 1 
1018 AK Amsterdam 
 
Met het openbaar vervoer 
Vanaf Amsterdam CS: tram 26 IJ-lijn (richting IJburg), uitstappen halte Rietlandpark. Ga met de roltrappen 
omhoog en ga naar rechts richting het spoorviaduct en Czaar Peterstraat. Ga direct na het spoorviaduct linksaf, 
na ongeveer 100 meter vindt u het Funenpark. Nummer 1 bevindt zich in de punt. Ingang aan de parkzijde. 
 
Vanaf het Leidseplein: tram 10 (richting Azartplein), uitstappen halte 1e Leeghwaterstraat. U volgt de tramlijn tot 
het spoorwegviaduct (dit is de Czaar Peterstraat). Voor het spoorwegviaduct gaat u rechtsaf, na ongeveer 50 
meter vindt u het Funenpark. Nummer 1 bevindt zich in de punt. Ingang aan de parkzijde. 
 
Met de auto vanaf de A10 
Vanaf de ringweg neemt u afslag S114 (Zeeburg/Artis). Aan het eind van Piet Heintunnel gaat u linksaf, bij de 
volgende stoplichten (ca. 100 m.) gaat u rechtsaf onder het spoorviaduct door. Direct na het spoorviaduct ligt 
ons kantoor aan uw linkerhand. 
 
Parkeren 
Op de Keerwal of op het Oosterburgereiland (allebei betaald parkeren). De Keerwal bereikt u door na de Piet 
Heintunnel linksaf te slaan en bij het tweede stoplicht rechtsaf, dan het spoorviaduct onderdoor en meteen 
wéér rechtsaf te slaan de Keerwal op. Ons kantoor ligt aan het einde van de Keerwal aan uw linkerhand.  
 
Mocht op de Keerwal geen plek zijn, dan rijdt u vanaf het einde van de Keerwal rechtdoor, (laat het spoor rechts 
liggen) steek de tramrails over, u rijdt direct het Oostenburgereiland (bij PAROOL en Volkskrantgebouw) op. Hier 
kunt u voor € 15,00 een hele dag parkeren (of € 2,50 per uur). 


