
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Almere 
 
Bezoekadres 
Marktmeesterstraat 79 
1315 GB Almere 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanuit Amsterdam 

• Neem A1 richting Amersfoort.  

• Daarna afslag A6 richting Almere/Lelystad.  

• Neem vervolgens afslag Almere Stad-West/S101 (3).  

• Bij eerste verkeerslicht linksaf naar S101/Hogering.  

• Vervolgens direct bij de volgende verkeerslicht rechts afslaan, de Paralleldreef/S102 op.  

• Na 1600 meter links afslaan naar de Havendreef.  

• Alsmaar rechtdoor en na 1200 meter (bij laatste verkeerslicht) rechts afslaan naar de Stedendreef.  

• Na 1700 meter rechts afslaan naar de 2e Beatrixpoort/2e Parkweteringbrug/Waddendreef. 

• Ga verder op de Waddendreef. Na 1000 meter (bij de 2e verkeerslicht) rechts afslaan naar de Spoordreef 
(links voorsorteren).  

• Vervolgens direct bij de eerstvolgende verkeerslicht naar links, de Schoutstraat. 

• Op Schoutstraat eerste straat naar rechts, Marktmeesterstraat. 

• In deze straat vindt u het Juridisch Loket. 
 
Vanuit Lelystad 

• Neem vanaf de A6 afslag 6 de S104 op richting Almere Stad Oost/Almere Buiten West.  

• Aan het einde van de afslag op de rotonde links af (tweede afslag op de rotonde).  

• Op deze weg helemaal rechtdoor, u passeert drie stoplichten en gaat richting Almere Centrum/Stad.  

• Na het derde stoplicht rijdt u mee met een flauwe bocht naar links. Bij het vierde stoplicht gaat u rechtsaf de 
Hogering op. 

• Op de Hogering gaat u bij tweede stoplicht linksaf richting het Ziekenhuis en Almere Stad West. U rijdt dan de 
Markerdreef op.  

• Op de Markerdreef bij het derde stoplicht rechtsaf de Spoordreef op richting Almere Stad West/ Kruidenwijk.  

• Deze weg volgen en bij het stoplicht rechtdoor richting het Ziekenhuis.  

• Gelijk daarna bij het stoplicht linksaf de Schoutstraat in.  

• Sla in de Schoutstraat de eerste straat rechts af. 

• In deze straat vindt u het Juridisch Loket. 
 
 
  

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 

 

 
 

 
Parkeren 
In de omgeving van het Juridisch Loket kunt u alleen betaald parkeren. De Schoutparkeergarage is het meest 
voordelig. Deze parkeergarage vindt u gelijk links als u de Schoutstraat in rijdt. 
 
Route per openbaar vervoer  

• Reis naar halte ‘Centraal Station Almere-Stad’. 

• U loopt het Centraal Station uit richting de winkels. 

• U houdt rechts aan op het Stationsplein en u neemt de eerste weg rechts. Dit is de Metropolestraat. Aan uw 
linkerhand ziet u de Xenos en aan de rechterkant een brommer/fietsenwinkel. 

• U loopt alsmaar rechtsdoor. U steekt de busbaan over en loopt vervolgens rechtdoor. Dit is de Schoutstraat. 

• U neemt de tweede weg links. Dit is de Marktmeesterstraat.  

• Na ongeveer 100 meter komt u het Juridisch Loket tegen. 
 

 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

