
 

Routebeschrijving naar FMTC Duinkerke met de auto  

303 Route du Fortelet 
59760 Grande-Synthe 
Frankrijk 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komend vanuit Duinkerke 

1. Neem vanaf Duinkerke de D601 richting Grande-Synthe.  
2. Neem op de rotonde de 2e afslag en vervolg op de D601.  
3. Sla vervolgens rechtsaf naar Rue du 8 Mai 1945.  
4. Neem op de rotonde de 4e afslag naar Rue du Comte Jean/D1.  
5. Blijf deze weg volgen en ga vervolgens verder op de Route du Fortelet.  
6. Sla de eerste linksaf en uw bestemming bevindt zich rechts van u.  

 

Komend vanuit Calais 
1. Neem vanaf Calais de A16 richting Grande-Synthe.  
2. Blijf deze weg volgen en neem op den duur afslag 54 richting Dunkerque-Port 

Est/Grande-Synthe Centre. 
3. Neem op de rotonde de 5e afslag naar de D131. Ga op de volgende rotonde 

rechtdoor en blijf de D131 volgen. 
4. Neem op de rotonde daarna de 2e afslag naar de D601.  
5. Sla vervolgens linksaf naar de Rue du Champ d’Aviation/D131. 
6. Blijf deze weg volgen en sla bij de Rue du Comte Jean linksaf.  
7. Vervolg op de Route du Fortelet en sla de eerste linksaf. Uw bestemming 

bevindt zich rechts van u.     
 

Komend vanuit Sint-Omaars  
1. Neem vanaf Sint-Omaars de D300 richting Grande-Synthe. Op den duur komt 

u bij een rotonde. Neem hier de 2e afslag en vervolg op de D300 richting 
Dunkerque.  

2. Neem op de volgende rotonde de 3e afslag en de rotonde daarna de 2e afslag 
en blijf uw weg vervolgen op de D300.  

3. Op de rotonde daarna neem de 1e afslag naar Route de Craywick/D217.  
4. Blijf de D217 volgen en sla vervolgens linksaf om op deze weg te blijven. 
5. Vervolg uw weg naar Route de Mardyck.  



 

6. Sla op den duur rechtsaf naar Route du Fortelet. Blijf deze weg volgen en 
ga met de bocht mee naar rechts.  

7. Neem vervolgens de 3e afslag naar rechts en uw bestemming bevindt zich 
rechts van u.  

 

 


