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routebeschrijving leslocatie Theater de Omval  
 
Adres: Ouddiemerlaan 104, 1111 HL Diemen Tel. 020-6001897 
Atelierlokaal nummer: 2.1 (tweede verdieping, er is een lift) 
 
 
 

 
 
 
openbaar vervoer 
Trein: Station Diemen, vervolgens Ouddiemerlaan volgen in zuidelijke richting, naar het centrum. 
Het Theater de Omval ligt na 350 meter aan de linkerzijde ( 5 minuten lopen). 
Tram: Lijn 9 vanaf het centrum van Amsterdam, halte Schoolstraat. Vervolgens aan de 
linkerkant de Hartveldseweg circa 150 meter volgen parallel aan de trambaan, totdat u 
links de Ouddiemerlaan inslaat. Na 350 meter ziet u rechts Theater de Omval. 
Bus: Stadsbus 44 van station Bijlmer Arena naar Diemen Noord stopt voor de deur 
(halte Winkelcentrum). 
 
met de auto 
vanaf Amsterdam (Ring Zuid) en Utrecht: A10 ringweg Amsterdam richting Zaandam/ Amersfoort, 
Afslag Diemen(afrit 113). Aan het einde van de afrit rechtsaf, richting Diemen. U rijdt langs de vaart en 
direct na de tweede brug aan uw rechterhand neemt u de eerste zijstraat links, een eenrichtingsweg 
(bordje centrum). Dit is de Ouddiemerlaan. U rijdt rechtdoor en na de voorrangskruising ziet u aan de 
rechterkant het Theater, waarachter u kunt parkeren. U moet dan direct na bovengenoemde kruising  
de eerste zijstraat rechts nemen (den Hartoglaan).  
Tegenover de Omval kunt u ook parkeren in de Q-parkgarage. 
 
vanaf Amersfoort: A1 richting Amsterdam, afslag Diemen (afrit 2). Bij de afrit rechtsaf en na 50 
meter linksaf de Diemerpolderweg op. Na 1500 meter met de bocht mee naar links (onder het 
viaduct door) en vervolgens rechtdoor over het spoor. Dit is de Ouddiemerlaan. Na 500 meter ziet u 
aan de linkerkant Theater de Omval. Na het theater is een zijstraat naar links (D.J. den Hartoglaan). Als u 
hierin rijdt en aan het eind linksaf slaat, ziet u de parkeerplaats. 
 
parkeren rondom Theater de Omval 
Achter Theater de Omval is van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 21.00 uur betaald parkeren (laag tarief). 
Het betreft het gehele gebied Ouddiemerlaan, D.J. den Hartoglaan, Wihelminaplantsoen, Prins Mauritslaan, 
Kerckerinckweg, Prinses Beatrixlaan en Hasselaarstraat. Betalen met pinpas of mobiele telefoon. Op zondag 
is de gehele dag vrij parkeren rondom het theater. 
 
parkeergarage Q-park Diemen 
Parkeergarage tegenover de Omval: Q-park Winkelcentrum – Diemerplein (in- en uitrit Ouddiemerlaan) 
(laag tarief). Open : ma t/m za van 07.00 – 22.00 uur en koopzondagen. 
 
parkeren blauwe zones Diemen 
In een groot gedeelte van Diemen geldt gratis parkeren middels de blauwe parkeerschijf op ma t/m za van 
9.00-21.00 uur. Max parkeerduur is doorgaans 2 uur. - 1-uurs blauwe zone : Winkelgebied Arent Krijtsstraat 
4-uurs blauwe zone: sportcentrum F.B. Duran – Ouderkerkerlaan 10 –Sporthal Diemen – Prins Bernardlaan 2 
 
parkeren bij NS station Diemen 
Parkeren bij station Diemen is gratis op Dr . A.J.J. van Gemertplein (5 minuten loopafstand van het theater). 
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