Routebeschrijving:
Bijlmerbajes Events is erg makkelijk te bereiken via openbaar vervoer, met de
fiets/brommer of met de auto. In alle gevallen zou u moeten uitkomen bij de ingang van
het hoofdgebouw aan de kant van het ‘Bajesdorp’.

Richting de bajes:
Met openbaar vervoer
Als u met het openbaar vervoer komt kunt u het beste de metro 51, 53 of 54 nemen. Deze
stoppen allemaal bij station Spaklerweg. Dit is de dichtstbijzijnde halte, u moet vanaf hier
nog ongeveer 5 minuten lopen vanaf het station. Loop het station uit richting de H.J.E.
Wenckebachweg. Eenmaal buiten ziet u aan uw rechterhand een voetpad dat u langs de
bajes brengt. Deze kunt u helemaal uitlopen en dan komt u uit bij het plein voor het
hoofdgebouw.

Met de fiets/brommer
Als u op de H.J.E. Wenckebachweg rijdt met de bajes aan uw rechterzijde rijdt dan door
tot u voorbij de torens bent. Sla vervolgens bij het eerste kruispunt rechtsaf om de H.J.E.
Wenckebachweg te vervolgen. Vervolgens blijft u gewoon de weg volgen tot u uitkomt op
een plein voor het hoofdgebouw. Hier heeft u rechts de gelegenheid om uw fiets of
brommer te parkeren.
Als u via de andere kant komt dus u ziet de bajes tegemoetkomen links voor u dan is het,
het eerste kruispunt na de rotonde linksaf. Vervolgens zult u op dezelfde weg komen als
hierboven vermeld.

Met de auto

Neem op de rotonde de afslag H.J.E Wenckebachweg. Als u vanuit de Johannes
Blookerweg komt is dit de 2e afslag, komt u vanaf de Joop Geesinkweg is het de eerste
afslag. Sla vervolgens bij het eerstvolgende kruispunt linksaf om de H.J.E.
Wenckebachweg te vervolgen. Er zijn enkele gratis parkeerplekken voor de deur. Als deze
allemaal bezet zijn is er nog betaalde parkeermogelijkheid bij het bajes dorp. Deze bevindt
zich aan de rechterkant van de weg voor de bocht (omcirkeld in de routebeschrijving).

Op de parkeerplaats voor de bajes:
Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats voor de hoofdingang kunt u ons bereiken op 06
41120660. Eén van onze medewerkers zal u hier dan ophalen. Er zit een portier bij de
receptie, hier hoeft u zich niet te melden.

Tot snel,
Het Bijlmerbajes Events Team

