
 

 
 

Routebeschrijving 
 
Het Juridisch Loket  
Servicepunt Almere Buiten 
 
Bezoekadres 
Baltimoreplein 112 
1334 KA Almere 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 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 Buiten/Nobelhorst.  

 Bij eerste verkeerslicht linksaf naar S104/Almere Buiten.  

 Vervolgens direct bij de volgende verkeerslicht rechts afslaan, richting Centrum, DoeMere, 
Bloemenbuurt, Faunabuurt, de Buitenhoutsedreef/S105 op.  

 Rechtdoor over twee rotondes de Buitenhoutsedreef/S105 volgen. 

 Op de derde rotonde de tweede afslag nemen (drie kwart rond) en de Koppeldreef inrijden 
richting Almere Buiten.  

 Aan het einde van de Koppeldreef, rechtsaf de Westeinde inrijden. 

 Bij de eerste splitsing rechtsaf en daarna linksaf parkeren. 

 Als u naar het station Almere Buiten loopt, vindt u aan de rechterzijde De Nieuwe Bibliotheek 
en het servicepunt van het Juridisch Loket. 

 
Vanuit Lelystad 

 Neem vanaf de A6 afslag 7 de S105 op richting Almere Buiten.  

 Aan het einde van de afrit rechts af de Spectrumdreef/S105 op. 

 De eerste rotonde rechtdoor. 

 De tweede rotonde driekwart rond en vervolg de Evenaar richting Almere Buiten. 

 Vervolg de Evenaar tot de volgende rotonde en sla de eerste weg rechtsaf de Koppeldreef 
inrijden richting Almere Buiten. 

 Aan het einde van de Koppeldreef, rechtsaf de Westeinde inrijden. 

 Bij de eerste splitsing rechtsaf en daarna linksaf parkeren. 

 Als u naar het station Almere Buiten loopt, vindt u aan de rechterzijde De Nieuwe Bibliotheek 
en het servicepunt van het Juridisch Loket. 

 
Parkeren 
In de omgeving van het Juridisch Loket kunt u (betaald) parkeren.  
 
Route per openbaar vervoer  

 Reis naar bushalte ‘Almere Buiten, Station Buiten’. 

 U loopt vervolgens naar het Baltimoreplein en u vindt het servicepunt van het Juridisch Loket 
in de Nieuwe Bibliotheek Buiten. 

 

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

