11 Parken wandeltocht lente 2020
Route 3
Start & finish: Museum JAN

Vraag: wie was de vorige directeur van JAN en waar is deze nu
werkzaam?

Route 3a = 3,5 km
Startpunt = Museum JAN
Loop langs het museum (kerk li), aan eind li om mooi
gebouw heen, re, li en weer re: je komt uit op
Zwartepad ( Kazernepad). PAS OP FIETSPAD! Li af
fietspad over snelweg. Na kleine bocht steil re naar
beneden, volg daar wandelpad li door plantsoen en
langs water. Li af omhoog, steek fietspad over, ga
voor brug re af wandelpad langs spoor. Aan einde
(Molenweg) re af en bij kl rotonde li af (Jan
Benninghstraat). Tot vd Ghiessenstr. : li af, aan
einde re af langs Poppentheater, schuin omhoog
fietspad,spoor, water oversteken, li af Spoorlaan.
Voor brug re af ( Patrimoniumlaan) volgen tot
pleintje, li af terug via Vijverlaan naar Spoorlaan, re
af Molenweg, oversteken. Na 100m li af Broersepark
in. Kies eigen route door park naar uitgang bij KLM
kantoor. Li af Amsterdamseweg volgen, langs ANNA,
over snelweg, bij Ganymedes li af, 1e re af en via
kerk naar eindpunt JAN

Bij vragen mail: s.vandermeer@amstelveensport.nl

Route 3b = 2,2 km
Startpunt = Museum JAN
Loop langs het museum (kerk li), aan eind li-re
om mooi gebouw heen, li en weer re: je komt uit
op Zwartepad ( Kazernepad). PAS OP
FIETSPAD! Li af fietspad over snelweg. Na
kleine bocht steil re naar beneden, volg daar
wandelpad li door plantsoen en langs water. Li
af omhoog, steek fietspad over, ga voor brug re
af wandelpad langs spoor. Aan einde li af (
Molenweg). Na 100m li af Broersepark in. Kies
eigen route door park naar uitgang bij KLM
kantoor. Li af Amsterdamseweg volgen, langs
ANNA, over snelweg, bij Ganymedes li af, 1e re
af en via kerk naar eindpunt JAN

Bij vragen mail: s.vandermeer@amstelveensport.nl

