
Routebeschrijving Theater Veder 
Derde Oosterparkstraat 88, 1091 KB Amsterdam 
Ons pand is te herkennen aan het grote gedicht op de ruit 
 

Openbaar Vervoer 
Via station Amsterdam Centraal 
U neemt de metro (51, 53 of 54). Uitstappen bij halte Wibautstraat, uitgang Vrolikstraat. Op 
straatniveau slaat u rechtsaf de Tweede Oosterparkstraat in en loopt u door tot het Iepenplein, dat u 
schuin oversteekt. Loop de Derde Oosterparkstraat in. Aan de rechterkant vindt u nummer 88. 
 
Via station Amsterdam Amstel 

U neemt de metro (51, 53 of 54) richting Centraal Station. Uitstappen halte Wibautstraat, uitgang 
Vrolikstraat. Op straatniveau slaat u rechtsaf de Tweede Oosterparkstraat in en loopt u door tot het 
Iepenplein, dat u schuin oversteekt. Loop de Derde Oosterparkstraat in. Aan de rechterkant vindt u 

nummer 88. 
 
Via station Amsterdam Muiderpoort 
U neemt tram 3 richting Zoutkeetsgracht of tram 7 richting Slotermeer. U stapt uit bij halte 

Beukenweg. U houdt het Oosterpark aan uw linkerhand en loopt de Beukenweg op richting 
Beukenplein. Op het Beukenplein slaat u rechtsaf bij de hoek van horecagelegenheid Smoking Barrels: 
dit is de Derde Oosterparkstraat. Een klein stukje doorlopen en u ziet links nummer 88. 
 

 

 

Met de auto Let op: het is betaald parkeren! 

Via Zaandam / Alkmaar 
Volg de borden Amsterdam (A8) en vervolgens de ringweg om Amsterdam (A10), afslag S113 richting 
Watergraafsmeer. U rijdt de Middenweg af; deze gaat over in de Linnaeusstraat. Na het spoorviaduct 

slaat u de tweede straat linksaf de Vrolikstraat in. Wanneer de straat overgaat in eenrichtingsverkeer, 

moet u rechtsaf en dan meteen weer rechtsaf de Derde Oosterparkstraat in. U vindt aan uw 
rechterhand nummer 88. 
 
Via Almere / Amersfoort 
Volg de borden Amsterdam A1, dan de ringweg om Amsterdam (A10), Ring Oost. Neem afslag S112, 
ga bij de stoplichten linksaf richting Centrum (Gooiseweg), op de rotonde rechts aanhouden de 

Wibautstraat in. Na het viaduct gaat u bij het stoplicht rechtsaf, op de splitsing links en direct rechts 
de Vrolikstraat in. Meteen links en dan meteen rechts de Derde Oosterparkstraat in. U vindt aan uw 
rechterhand nummer 88. 
 
Via Den Haag / Schiphol 
Volg de borden Amsterdam(A4), dan de ringweg om Amsterdam (A10), ring Zuid, ring Oost. Neem 
afslag S112, ga bij de stoplichten linksaf richting Centrum (Gooiseweg), op de rotonde rechts 

aanhouden de Wibautstraat in. Na het viaduct gaat u bij het stoplicht rechtsaf, op de splitsing links en 
direct rechts de Vrolikstraat in. Meteen links en dan meteen rechts de Derde Oosterparkstraat in. U 
vindt aan uw rechterhand nummer 88. 
 
Via Utrecht 
Volg de borden Amsterdam (A2), dan de ringweg om Amsterdam (A10), ring Oost. Neem afslag S112, 
ga bij de stoplichten linksaf richting Centrum (Gooiseweg), op de rotonde rechts aanhouden de 

Wibautstraat in. Na het viaduct gaat u bij het stoplicht rechtsaf, op de splitsing links en direct rechts 
de Vrolikstraat in. Meteen links en dan meteen rechts de Derde Oosterparkstraat in. U vindt aan uw 
rechterhand nummer 88. 




