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Routebeschrijving naar Beter Worden 
 
 

Komende vanuit Amsterdam / Lelystad: 
 Volg de A6, richting Almere 
 Bij afslag 8 (S106: Almere Buiten Oost) de weg verlaten 
 Boven aan het links (vanuit Amsterdam) of rechts (vanuit Lelystad), u rijdt nu de buitenring van 

Almere op richting Almere Buiten Oost / De Vaart 
 Bij eerste rotonde naar links, de Stripheldenweg op richting Stripheldenbuurt 
 Bij volgende rotonde wederom naar links, de Carl Barksweg op  
 Weg volgen (links passeert u de TBS kliniek) tot aan t-splitsing, daar rechtsaf de André 

Frequenweg op 
 Weg blijven volgen gedurende 1 km tot u over een bruggetje rijdt 
 Na bruggetje rechtdoor, tot u na 80 meter het fietspad bereikt  
 Vervolgens linksaf het hofje in, Marsupilamihof 
 Marsupilamihof nr 3 bevindt zich direct aan uw linker zijde 
 

 

 

Komende vanuit Utrecht: 
 Volg de A27 richting Almere 
 Bij de afslag naar de A6, volg de A6 richting Lelystad (dus niet naar Almere stad) 
 Bij afslag 8 (S106: Almere Buiten Oost) de weg verlaten 
 Boven aan het viaduct links, u rijdt nu de buitenring van Almere op richting Almere Buiten Oost / 

De Vaart 
 Bij eerste rotonde naar links, de Stripheldenweg op richting Stripheldenbuurt 
 Bij volgende rotonde wederom naar links, de Carl Barksweg op  
 Weg volgen (links passeert u de TBS kliniek) tot aan t-splitsing, daar rechtsaf de André 

Frequenweg op 
 Weg blijven volgen gedurende 1 km tot u over een bruggetje rijdt 
 Na bruggetje rechtdoor, tot u na 80 meter het fietspad bereikt  
 Vervolgens linksaf het hofje in, Marsupilamihof 
 Marsupilamihof nr 3 bevindt zich direct aan uw linker zijde 

 
 
 

 


