
 

Routebeschrijving naar FMTC Schiphol met de auto  

Sloterweg 527 
1171 VG Badhoevedorp  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komend vanuit Utrecht (A2 – A9)  
1. Volg de A2 tot knooppunt Holendrecht. 
2. Vervolg de weg op de A9 richting Haarlem / Luchthaven.  
3. Neem afslag 6-Aalsmeer. 
4. Ga op de rotonde rechtdoor en sla bij de stoplichten rechtsaf naar de 
Schipholweg/N232.  
5. Bij de derde stoplichten sla linksaf richting P3 Schiphol / Lang parkeren. 
6. Volg de weg (Loevesteinse Randweg) en sla bij het derde stoplicht linksaf, richting 
Schiphol Noordwest (Koetsierstraat). 
7. Ga over het viaduct en sla linksaf de Sloterweg in. U ziet FMTC nu recht voor u.  
 

Komend vanuit Amersfoort (A1 – A9)  
1. Volg de A1. Houd rechts aan bij de splitsing en vervolg op de A9.  
2. Volg de A9 richting Haarlem / Luchthaven Schiphol en neem afslag 6-Aalsmeer.    
3. Ga rechtdoor op de rotonde en sla bij de stoplichten rechtsaf richting de 
Schipholweg/N232.  
4. Sla linksaf bij het derde stoplicht naar de Loevesteinse Randweg.  
5. Ga verder op deze weg en sla linksaf bij het derde stoplicht richting de 
Koetsierstraat.   
6. Vervolg deze weg over het viaduct en sla linksaf de Sloterweg in.  
7. U ziet FMTC nu recht voor u.   
 
Komend vanuit Amsterdam (A10 – A4 – A9)  
1. Volg de A10 tot knooppunt De Nieuwe Meer. 
2. Hier houdt u de A4 richting Den Haag / Luchthaven Schiphol aan. 
3. Neem op de A4 afslag 2 richting Luchthaven Schiphol en ga verder op de A9.  
4. Neem de eerste afslag, 6-Aalsmeer.  
5. Sla bij de stoplichten rechtsaf naar de Schipholweg/N232, volg het bord Lang 
Parkeren / Schiphol Oost.                                                                                                              
6. Sla vervolgens linksaf na de derde stoplichten naar de Loevesteinse Randweg.     
7. Vervolg deze weg en ga bij het derde stoplicht links richting de Koetsierstraat.                                                                                                                
8. Ga over het viaduct en sla linksaf de Sloterweg in. U ziet FMTC nu recht voor u.  
 



 

Komend vanuit Den Haag / Leiden (A4)  
1. Volg de A4 richting Amsterdam. 
2. Neem afslag 2 richting Luchthaven Schiphol. 
3. Neem de eerste afslag links richting P3 Schiphol/ ‘Lang parkeren’.  
4. Ga verder op de Loevesteinse Randweg en volg de borden ‘Lang 
Parkeren’/ Schiphol Oost.  
5. Na de Schipholtunnel gaat u rechts af bij de verkeerslichten richting Schiphol 
Noordwest (Koetsierstraat). 
6. Ga over het viaduct en sla linksaf de Sloterweg in. U ziet FMTC nu recht voor u.  
 
Komend vanuit Alkmaar of Haarlem (A9)  
1. Volg de A9 richting Utrecht tot knooppunt Badhoevedorp.  
2. Neem afslag 6-Aalsmeer.  
3. Sla rechtsaf naar de Schipholweg/ N232.  
4. Bij de tweede stoplichten sla linksaf richting P3 Schiphol / Lang parkeren. 
5. Volg de weg (Loevesteinse Randweg) en sla bij het vierde stoplicht linksaf, richting 
Schiphol Noordwest (Koetsierstraat).  
6. Ga over het viaduct en sla linksaf de Sloterweg in. U ziet FMTC nu recht voor u. 
 

 
Route vanaf Schiphol Airport met het Openbaar Vervoer  
Vanaf de luchthaven Schiphol/Treinstation Schiphol neem bus 185. Deze rijdt elk 
kwartier en stopt 100 meter van het trainingscentrum. U kunt uitstappen bij de halte 
Kon. Marechaussee.  


