
   

 

 
Bij vragen mail s.vandermeer@amstelveensport.nl 

11 Parken wandeltocht lente 2020 
Route 2    
 
Start & finish: Cobra Museum 
 

Vraag: Wie heeft het kunstwerk voor het museum gemaakt en wat stelt 

het voor?     Wat vind je ervan? 

 

 

 

 

Route 2a = 3,6 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Cobra Museum 

Loop re langs K.Karelweg met water aan 

re hand tot rotonde, li af Savornin 

Lohmanlaan tot halverwege wandelpad li 

af, door Wibautlaat, op eindli af volg mr 

van Hallweg tot bocht. Steek bij stoplicht 

over ri busstation. Ga aan overkant li langs 

Meanderflat en na 2e hoge flat re af volg 

wandelpad achterlangs Meanderflats. 

Voorbij fietstunnel na 1e flat li af. Via 

Meander om kantoren heen. Steek tram en 

weg over en loop li af door Stadstuinen, 

om vijver heen ri winkelcentrum. Voor 

politiebureau re af over bruggetje. Pad 

langs water , over bruggetje li af. Paden 

volgen, Rembrandtweg oversteken op v 

Karnebeeklaan re af. Li via wandelpad, 

kruis Aelberselaan. Li af via Lelyplantsoen 

terug naar Cobra Museum 



   

 

 
Bij vragen mail s.vandermeer@amstelveensport.nl 

Route 2b = 4,8 km 

                              

 = Cobra Museum 

Loop re langs K.Karelweg met water aan 

re hand tot rotonde, li af Savornin 

Lohmanlaan tot einde, re af langs ‘Witte 

Ulo’, li af door parkje. Aan einde li af volg 

mr van Hallweg tot bocht. Steek bij 

stoplicht over ri busstation. Ga aan 

overkant li langs Meanderflat en na 2e 

hoge flatn re af volg wandelpad 

achterlangs Meanderflats. Volg tot het 

einde en ga li af via de weg langs SVB 

gebouw. Steek weer over en loop li af 

door Stadstuinen, om vijver heen ri 

winkelcentrum. Voor politiebureau re af 

over bruggetje. Pad langs water volgen, 

Gr van Pr oversteken en aan overkant 

vervolgen tot Rozenoord, hier li af. 

Rembrandtweg oversteken, re/li Gr 

Aelbrechtl. Bij wandelpad langs sloot li af. 

Aan einde oversteken, over brug en via 

wandelpad naar Aelberselaan. Li af terug 

naar Cobra Museum  


