
Haveninformatie 
afmeren Afmeren op aanwijzing van de Havenmeester of 
zijn vervanger.

elektra Voor het gebruik van elektra berekenen wij C= 2,50 
per dag. Maximaal 10A en alleen op de passantensteiger.

drinkwater U kunt vrij beschikken over onze drinkwater-
voorziening. Vóór gebruik de leiding goed laten doorstromen. 
Na gebruik de slang graag weer oprollen. Let op: drinkwater is 
niet bedoeld voor het afspuiten van de boot!

toiletgebruik Houd ons havenwater schoon. Gebruik in 
de haven niet uw boordtoilet. Onze toilet- en douchefacilitei-
ten bieden u alle comfort.

rust op de Haven Aggregaten en harde muziek zijn niet 
toegestaan. Luidruchtigheid past ons watersporters niet.

Huisdieren Op het haventerrein zijn huisdieren van harte 
welkom, maar uitsluitend als zij zijn aangelijnd. Uitlaten bij 
voorkeur buiten het hek. Er geldt een opruimplicht. 

clubHuis Het is bij ons goed gebruik niet in badkleding in 
het clubhuis te lopen of te verblijven.

veiligHeid Uit veiligheidsoverwegingen is het buitenhek 
 afgesloten met een codeslot. U kunt u bij de Havenmeester 
een code vragen. Houd de toegangscode voor uzelf.

open vuur Al onze gebouwen zijn van hout. In verband 
met brandgevaar is het niet toegestaan op het haventerrein, 
de steigers of de boot te barbecueën. 

fietsen U kunt uw fiets tijdelijk stallen in de fietsenrekken 
bij de loodsen. Fietsen is niet toegestaan tussen de meldstei-
ger en het havenkantoor.

Havenmeester Dimitri Bracke, telefoon: 06 47 162 157

Wij wensen u een prettig verblijf toe bij onze vereniging!

	 									het	Bestuur	van	WV	De	Koenen

WV De Koenen
Jollenpad 13
1081 kc  Amsterdam
www.wvdekoenen.nl

welkom bij watersportvereniging de koenen

Wij heten u van harte welkom op de haven van WV De Koenen. De Koenen 
is een vriendelijke en actieve vereniging met een grote Laser-groep (elke 
woensdagavond), een enthousiaste en levendige Optimist- en Cadetgroep (elke 
donderdag- en vrijdagavond) en natuurlijk activiteiten in en rond het clubhuis. 
Hierbij wat informatie over onze vereniging en de directe omgeving die u tot nut 
kunnen zijn om uw verblijf bij ons nog plezieriger te maken.

algemene informatie 
openbaar vervoer Op de Amstelveenseweg onder het 
viaduct van de A10 is de tramhalte van lijn 24 richting
Amsterdam centrum en VU Boelenlaan. Ook vindt u hier de 
bushalte. De bussen van Connexxion richting het centrum 
van  Amsterdam (Elandsgracht) en richting Amstelveen, Uit-
hoorn en Aalsmeer. Zie plattegrond aan ommezijde.

Vanaf Metrostation Amstelveenseweg rijden: metrolijn 50  
Isolatorweg naar Gein Zuid Oost v.v. met haltes op diverse NS 
stations, de Ziggo Dome en de Arena. Metrolijn 51  Isolator-
weg naar Amsterdam Centraal Station v.v.

Connexxion nachtbus N 97 Amsterdam CS – Amstelveen 
Halte Amstelveenseweg.

taxi Taxi Centrale Amsterdam (TCA)  : 020  777 77 77.

winkelen 
•     Diverse winkels op en rond het Stadionplein: AH, drogist, 

Gall & Gall en viswinkel
•    Jasonstraat: bakker
•    Winkelcentrum  Gelderlandplein, te bereiken met bus 62
•     Stadshart winkel + Schouwburg Amstelveen: verschillende 

Connexxion-bussen gaan die richting op.
•    Kranten en tijdschriften (ook op zondag): hal VUMC
•     Zaterdagmarkt op het Stadionplein van 09.00 uur tot  

± 12.00 uur

Boodschappen met de boot, sluis door:
•    Dirk van den Broek, 100 m na 1e brug aan bakboord
•     Lidl, 100 m en Jumbo 120 meter na 3e brug (Overtoomsluis) 

aan bakboord

Jachthaven de Boekanier (richting de Ringvaart) voor brand-
stoffen.

Lees verder  >



algemene informatie – vervolg
diversen
•    Wassalon: Wassalon Java, Zeilstraat 13
•     Fietsverhuur: Amsterdamse Bos, “De Boshalte”  Bosbaan-

weg 1 (1 km richting Amstelveen),   tel. 020 644 54 73 / 
06 81 05 50 91

•     Apotheek:  Stadionapotheek Olympiaplein 136 
tel. 020 676 01 24 (Indien gesloten staat hier aangegeven 
welke wel open is in de omgeving).

•     Heeft u met spoed een huisarts nodig ’s avonds, ’s nachts 
of in het weekend? Centrale telefoonnummer Huisartsen-
posten: 088 00 30 600

•    Tandartsen: Stadionplein (7 dagen service)

pinautomaten
•    Albert Heijn, Stadionplein (binnen)
•    VUMC Boelelaan (buitenzijde)

postZaken
•    Olympiaweg/Marathonweg, Gelderlandplein, VUMC

recreatie
•     Het Amsterdamse Bos – www.amsterdamsebos.nl

Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos, bij de entree van het 
Bos (aan de Van Nijenrodeweg)

•     Klimpark Fun Forest Amsterdam, Bosbaanweg 3 (richting 
Amstelveen) – www.funforest.nl/amsterdam

•     Geitenboerderij Ridammerhoeve in  het Amsterdamse Bos 
(richting Amstelveen)

•     Museumtram Amsterdam – Bovenkerk – Amsterdam, halte 
Jollenpad (april t/m oktober)- www.museumtramlijn.org

•     Openluchttheater Amsterdamse Bos, tel: 020 670 02 50 
www.bostheater.nl

Horeca
Met de boot naar de Ringvaart:
•     Richting Badhoevedorp, aan bakboord: Bistro “Later aan 

het water”, Nieuwemeerdijk 98, tel: 020 659 55 00

Te voet, per fi ets of met openbaar vervoer:

Richting Amstelveen:
•     Zuiver: fi tness, wellness, sauna, hamam. Koenenkade 8 

(ca. 600 m.), tel: 020 301 07 00 – www.zuiveramsterdam.nl
•     Restaurant de Veranda, Amstelveenseweg 764, 

tel: 020 6445814 – www.deveranda.nl
•     Restaurant Het Bosch, Jollenpad 10 (ca. 50 m.), 

tel: 020 6445800, reserveren en stropdas aanbevolen – 
www.hetbosch.nl

•     Lunchen Grand Café De Bosbaan, Bosbaan 4, 
tel: 020 404 4869 – www.debosbaan.nl

•     Eetcafé 1890, Amstelveenseweg 1124 (2 km zuid richting 
Amstelveen), tel: 020 644 5906 – www.anno1890.nl

•     Pannenkoekenboerderij Meerzicht (11.00 – 19.00 uur) met 
kleine speeltuin, eind van de Bosbaan (ca. 4 km) – 
www.boerderijmeerzicht.nl

Richting centrum:
•     Diverse restaurants en cafés op en rond het Stadionplein: 

o.a. Aziatisch,  Indiaas, Trendy, etc.
•    Meerdere restaurants en cafés richting Vondelpark.

Update augustus 2022
Zie ook www.wvdekoenen.nl

tram- en bushalte
toegang metrostation Amstelveenseweg
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