
	

Routebeschrijving naar FMTC Dordrecht 
Spinel 100 
3316 LG Dordrecht 
 
 
 

 
 
Komend vanaf Utrecht 
1. Volg de A27 tot knooppunt Gorinchem. 
2. Volg de A15 en neem afslag 23 naar Dordrecht. 
3. Volg de randweg Dordrecht. 
4. Bij de verkeerslichte over de A16 gaat u rechtdoor richting de Kiltunnel. 
5. Voor de Kiltunnel gaat u linksaf bij de verkeerslichten. Vervolg deze weg. 
6. U gaat bij de eerste kruising rechtsaf. Volg de weg met de bocht mee en sla de 
eerste zijstraat rechtsaf. 
7. U vindt FMTC / Spinel aan de linkerzijde. 
 
 
Komend vanaf Amsterdam  
1. Volg de A4 tot knooppunt Ypenburg en ga de A13 op. 
2. Volg de A13 tot knooppunt Kleinpolderplein en ga de A20 op. 
3. Volg de A20 tot knooppunt Terbregseplein en ga de A16 op. 
4. Volg de A16 en neem afslag 20 ’s-Gravendeel.  
5. Vóór de Kiltunnel gaat u linksaf bij de verkeerslichten. Vervolg deze weg. 
6. U gaat bij de eerste kruising rechtsaf. Volg de weg met de bocht mee en sla de 
eerste zijstraat rechtsaf. 
7. U vindt FMTC / Spinel aan de linkerzijde. 
 
 
Komend vanaf Den Haag 
1. Volg de A4 tot knooppunt Benelux en ga de A15 op. 
2. Volg de A15 richting Nijmegen neem de afslag om de A16 op te gaan. 
3. Volg de A16 en neem afslag 20 ’s-Gravendeel.  
4. Vóór de Kiltunnel gaat u linksaf bij de verkeerslichten. Vervolg deze weg. 
5. U gaat bij de eerste kruising rechtsaf. Volg de weg met de bocht mee en sla de 
eerste zijstraat rechtsaf. 
6. U vindt FMTC / Spinel aan de linkerzijde. 
 



	

 
Komend vanaf Breda 
1. Volg de A16 en neem afslag 20 ’s-Gravendeel.  
2. Vóór de Kiltunnel gaat u linksaf bij de verkeerslichten. Vervolg deze 
weg. 
3. U gaat bij de eerste kruising rechtsaf. Volg de weg met de bocht mee en sla de 
eerste zijstraat rechtsaf. 
4. U vindt FMTC / Spinel aan de linkerzijde. 
 
 
Openbaar Vervoer vanuit Dordrecht Centraal 
Neem stadbus 8 richting Dordtse Kil. Stap uit bij bushalte Opaal. Ga in noordelijke 
richting op de Toermalijnring en sla linksaf naar Spinel. U vindt FMTC / Spinel aan de 
linkerzijde.  
	


