
Routebeschrijving tuinpark Nieuwe Levenskracht. 
 
Met de fiets: vanaf de Middenweg rechts of linksaf de Kruislaan op. Tot net even voor het 
station Science Park rechtsaf het fietspad op, langs sportvelden. (dus niet het pad langs de Jaap 
Eden-hal).  Je fietst dan tegen een tuinpark aan EN DAT IS HET DUS NIET. Je fietst dat park 
voorbij en gaat dan gelijk de eerste links, ook weer langs sportvelden en je komt dan uit bij 
Nieuwe Levenskracht. Huisjes liggen op een soort nummervolgorde. 
  
Openbaar Vervoer: met de trein vanaf het Muiderpoortstation of Centraal Station. Je moet 
uitstappen op het NS station Amsterdam-Science Park vandaar is het tien minuten lopen. Je 
stapt uit en houdt het station met daarachter de universiteitsgebouwen in je rug. Gaat dan het 
eerste fietspad links in, (langs sportvelden en een watertje) dat loop je uit tot je tegen de 
ingang van een tuinpark aanloopt, EN DAT IS HET DUS NIET. Je loopt dat park voorbij en gaat 
gelijk de eerste links, langs sportvelden en komt dan uit bij Nieuwe Levenskracht. Huisjes liggen 
op een soort nummervolgorde. 
  
Bus 40: die vertrekt vanaf het Amstel Station, kun je ook nemen. Maar gaat niet zo regelmatig 
als de trein. Uitstappen Science Park station. Station met daarachter de universiteitsgebouwen 
in je rug houden. Eerste fietspad links, langs sportvelden en een watertje.  Je loopt dan tegen 
een tuinpark aan EN DAT IS HET DUS NIET. Je loopt dat park voorbij en gaat dan gelijk de eerste 
links, ook weer langs sportvelden en je komt dan uit bij Nieuwe Levenskracht. Huisjes liggen op 
een soort nummervolgorde. 
  
Tram 9: die vertrekt vanaf Centraal Station. Uitstappen Kruislaan. Lopen via Kruislaan tot net 
voor Station Science Park. Rechtsaf het fietspad op, langs sportvelden.  Je loopt dan tegen een 
tuinpark aan EN DAT IS HET DUS NIET. Je loopt dat park voorbij en gaat dan gelijk de eerste 
links, ook weer langs sportvelden en je komt dan uit bij Nieuwe Levenskracht. Je kunt ook 
uitstappen Brinkstraat dan zoek je naar een bloemenstal, die staat aan het Voorlandpad, dat 
pad loop je helemaal uit en dan kom je uit bij een andere  ingang van het park Nieuwe 
Levenskracht. Huisjes liggen op een soort nummervolgorde. 

  
Met de auto: Als je op de ring A10 om Amsterdam vanuit de richting Utrecht, Den Haag zit, 
neem je de afslag Watergraafsmeer (Afrit 113). Ga linksaf richting stad, dus niet richting 
Diemen, en neemt gelijk weer de eerste rechts, alsof je de ring weer opgaat, alleen je gaat de 
snelweg niet weer op, maar je gaat rechtdoor, richting Sportpark Voorland en je rijdt 
tegen het tuinpark aan.  Daar is een parkeerterrein voor bezoekers. Je gaat vervolgens het 
groene deurtje door naast het grote groene hek, dat het parkeerterrein voor de bewoners 
afsluit. Op het parkeerterrein staat een plattegrond met de huisjes er op. 
  
Kom je de A10 op vanuit het noorden/oosten (Zaanstad, Amersfoort): uit de Zeeburgertunnel 
vrij snel helemaal rechts voorsorteren (pas na de s114),  neem afslag s113, alleen op die 
afslag moet je op een gegeven moment helemaal rechts aanhouden en dan eindig je ook bij 
tuinpark Nieuwe Levenskracht. 
Daar is een parkeerterrein voor bezoekers. Je gaat vervolgens het groene deurtje door naast 
het grote groene hek, dat het parkeerterrein voor de bewoners afsluit. Op het parkeerterrein 
staat een plattegrond met de huisjes er op. 
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