
 

Routebeschrijving naar FMTC IJmuiden 
Kennemerboulevard 716 
1976 ES IJmuiden 
 

Komend vanuit Alkmaar of Haarlem (A9)  
 
1. Volg de A9 naar Beverwijk 
2. Neem de afslag A22 door de Velsertunnel 
3. Volg de borden IJmuiden door de afslag te nemen na de tunnel 
4. Blijf de borden IJmuiden volgen 
5. U komt op de Parkweg, het Noordzeekanaal is aan u rechterhand 
6. Neem het eerste stoplicht naar rechts richting Sluizen en Zeehaven 
7. Blijf de weg volgen, ook bij de twee rotondes en stoplichten gaat u rechtdoor, 
totdat u de duinen nadert 
8. Vervolgens bij de rotonde rechtdoor (niet naar de parkeerplaats); de Marina 
Seaport IJmuiden is aan uw rechterhand 
9. De weg blijven vervolgen tot aan de slagboom 
10. Via de intercom kunt u zich melden voor de boottraining van FMTC 
11. Aan het einde van de weg, op nummer 716, vindt u een pand met de naam 
SARCC. Vanuit deze locatie vinden de boottrainingen van FMTC plaats 

Komend vanuit Amsterdam (A10 – A4)  
 
1. Volg de A9 naar Beverwijk 
2. Neem de afslag A22 
3. Volg de borden IJmuiden bij het nemen van de afslag, vóór de Velsertunnel 
4. Blijf de borden IJmuiden volgen 
5. U komt op de Parkweg, het Noordzeekanaal is aan u rechterhand 
6. Neem het eerste stoplicht naar rechts richting Sluizen en Zeehaven 
7. Blijf de weg volgen, ook bij de twee rotondes en stoplichten gaat u rechtdoor, 
totdat u de duinen nadert 
8. Vervolgens bij de rotonde rechtdoor (niet naar de parkeerplaats); de Marina 
Seaport IJmuiden is aan uw rechterhand 
9. De weg blijven vervolgen tot aan de slagboom 
10. Via de intercom kunt u zich melden voor de boottraining van FMTC 
11. Aan het einde van de weg, op nummer 716, vindt u een pand met de naam 
SARCC. Hier vinden de trainingen plaats. 
 


