
  
Aeres Hogeschool  
Arboretum West 98 
1325 WB Almere (Almere Haven)    
Algemeen telefoonnummer receptie: 088 020 6300  
 
Voor parkeren, navigeer naar:  
Bergsmapad 1, 1324 ZK Almere 

 
Bereik Aeres Hogeschool Almere met het OV: 
 
Onze locatie ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand van de busstation ’t Oor. Deze busstation is met verschillende buslijnen vanaf station Almere Centrum 
(met intercity- en sprinterverbindingen richting Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Hilversum, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden /Groningen) te bereiken: 
 

• Lijn M1 vanaf perron C (8 minuten rijden) 

• Lijn R-net 326 vanaf perron J (8 minuten rijden) 

• Lijn 160 vanaf perron J (6 minuten rijden) 
 
Looproute vanaf Busstation ‘t Oor: 
Loop richting de Mc Donalds naar beneden, volg de weg rechtdoor richting het water langs het parkeerterrein van de Floriade, sla rechtsaf en volg het 
wandelpad/looppad langs de oevers van het Weerwater. Na ongeveer 200 meter loop je voorbij de fietsenstalling en sla je rechtsaf. Dan loop je tegen het 
gebouw van het Foodforum en Aeres Hogeschool Almere aan.  
 
Eigen vervoer:  
 
Per auto, vanaf A6 :  
 

 Neem afslag 4, Almere Haven / Floriade 
 

 Komend uit richting Amsterdam: rij over het viaduct, en sla linksaf bij stoplichten, waardoor je op een weg komt te rijden parallel aan enerzijds 
(links)  de A6 en anderzijds ( rechts)  het bouwterrein van de Floriade. Volg de weg naar recht en aan de linkerhand is het parkeerterrein van ‘The 
View’, parkeer daar.(zie roze blok op plattegrond). 

 Volg dan lopend de weg richting het water langs het parkeerterrein van de Floriade naar ‘the View’, sla rechtsaf en volg het wandelpad/looppad langs 
de oevers van het Weerwater. Na ongeveer 200 meter loop je voorbij de fietsenstalling en sla je rechtsaf. Dan loop je tegen het gebouw van het 
Foodforum en Aeres Hogeschool Almere aan. 
 
 

 Komend uit richting Lelystad / Almere Stad: na afslag heel even rechts en meteen weer links, om uit te komen op de bovengenoemde weg.  
 Volg op deze parallelweg de kleine bordjes “ Floriade”. 



 Na een paar honderd meter, je bent dan al voorbij de nieuwbouw van de hogeschool, blijf rechtdoor rijden totdat je ten hoogte van ‘The View’ bent, 
daar kun je parkeren op een groot parkeerterrein (zie roze blok op plattegrond). 

 Volg dan lopend de weg richting het water langs het parkeerterrein van de Floriade naar ‘the View’, sla rechtsaf en volg het wandelpad/looppad langs 
de oevers van het Weerwater. Na ongeveer 200 meter loop je voorbij de fietsenstalling en sla je rechtsaf. Dan loop je tegen het gebouw van het 
Foodforum en Aeres Hogeschool Almere aan.  

 
  

                          


