
Bereikbaarheid tweedaagse wandeltocht van Almeerdaagse op 9 en 10 december 2017 
 
De start en finish is op 9 en 10 december 2017 in de Homerusmarkt op het Homerusplein. 
In verband met diverse wegwerkzaamheden volgt hierbij uitleg voor de bereikbaarheid. 
 
Per trein: 

 Vanaf NS-station Almere Poort (in 7 minuten) of station Almere Centrum (in 18 minuten) met 
de bus naar bushalte Homeruskwartier Midden, de bus rijdt om de 15 minuten 

 Vanaf NS-station Almere Poort een wandeling van 1700 meter: 
o Komende uit de richting Amsterdam/Utrecht/Weesp stapt u uit op de 

Winterspelenlaan bij de bushaltes. Ga onder de spoorlijn door en ga rechtsaf langs 
de fietsenstalling. 

o Komende uit de richting Zwolle/Lelystad/Almere Centrum stapt u uit op het 
Zomerspelenplein bij de fietsenstalling en ga langs de fietsenstalling 

o Na de fietsenstalling steekt u de busbaan over, u loopt dan in de Oostenrijkstraat. 
o Steek de Europalaan over en ga rechtdoor in de Duitslandstraat.  
o Ga rechtdoor door het park en ga rechtdoor in de Achillesstraat en de Troyestraat.  
o Na de verkeerslichten van de busbaan ziet u de Homerusmarkt. 

 
Per bus: 

 De busdiensten in Almere worden t/m zaterdag 9 december verzorgd door Connexxion en 
vanaf zondag 10 december door AllGo. U reist op zaterdag met buslijn 4 en op zondag met 
M4 van station Centrum naar station Poort (en omgekeerd) om de 15 minuten naar bushalte 
Homeruskwartier Midden. 

 
Per fiets: 

 Over het Spoorbaanpad tot de kruising met de busbaan. Ga onder de spoorlijn door, u rijdt 
op de Polluxstraat parallel aan de busbaan, na de flauwe bocht naar links is rechts van de 
busbaan het Homerusplein. 

 
Per auto: 

 Neem afslag 2 (Almere Poort / Almeerderstrand) op de snelweg A6 

 Vanuit Amsterdam rechtsaf onder de snelweg door, ga rechtsaf bij de verkeerslichten, u rijdt 
dan op de Elementendreef 

 Vanuit Lelystad rechtsaf bij de verkeerslichten, u rijdt dan op de Elementendreef 

 Ga na bedrijfsgebouw ‘NICE TO MEAT’ linksaf, u rijdt dan op de Europalaan 

 Ga door de tunnel onder de spoorlijn en dan op kruispunt met fietspaden rechtsaf, u rijdt 
dan op de Duitslandstraat. 

 Ga rechtdoor de Achillesstraat en de Troystraat, let op u rijdt waar de auto wordt gedoogd 
tussen fietsers. 

 Na de verkeerslichten van de busbaan ziet u de Homerusmarkt. Hier is in de omgeving 
voldoende gratis parkeergelegenheid. 


