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Routebeschrijving

Locatie 
Amsterdam

kosten, bij voorkeur parkeren op het 
parkeerterrein bij het NS station 
Sloterdijk. Vanaf dit parkeerterrein kunt 
u de route volgen zoals staat aangege-
ven bij ’openbaar vervoer’. 
Adres parkeerterrein:  
Piarcoplein 1, 1043 DW Amsterdam.

Praktische informatie
Vanaf NS station Amsterdam Centraal 
rijdt er circa iedere 10 minuten een trein 
naar NS station Sloterdijk.
De reistijd vanaf station Amsterdam 
Centraal tot de Politieacademie
Amsterdam is circa 20 minuten.

Trams / metro naar dit station
tram 12 en metro 50

Bussen naar dit station
15, 19, 36, 48, 64, 82*, 86*, 87*, 179*, 
192, 231, 232, 233, 237, 238, 239, 268, 
315, 348, 392*.
* Streekvervoer Connexxion

Voor meer reisinformatie:
www.9292ov.nl
www.bereikbaaramsterdam.nl

Adres:
Donauweg 3a
1042 AR Amsterdam
 
T 088 - 66 22500
www.politieacademie.nl

Met het openbaar vervoer
•  vanaf het NS-Station Amsterdam 

Sloterdijk 
U loopt door de hoofduitgang naar 
rechts (vanaf perron Schiphol is dit 
schuin naar links). Vervolgens steekt u 
de Basisweg over en blijft u rechtdoor 
lopen. Neem de tweede afslag rechts 
(Donauweg). Aan het einde van de weg 
ziet u het gebouw van de Politie-
academie. 800 meter / circa  
15 minuten lopen.

Met eigen vervoer*
•  vanaf Zaandam 

Volg de A8 richting Amsterdam / Den 
Haag / Utrecht / Amersfoort, de weg 
gaat over in de A10. 

Na de Coentunnel neemt u afslag S102 
richting IJmuiden / Westpoort. 
Bij het einde van de afrit volgt u de 
borden P+R Sloterdijk.

•  vanaf Den Haag 
Volg de A4 richting Amsterdam, deze 
gaat over in de A10. 
Op de A10 volgt u richting Zaandam. 
U neemt de afslag S102, bij het einde 
van de afrit volgt u de borden P+R 
Sloterdijk.

•  vanaf Utrecht 
Volg de A1 richting Amsterdam. 
Vervolgens neemt u de A10 Ring 
Amsterdam, volg hier A10 Zuid richting 
Den Haag. 
Blijf hier de Ringweg enkele kilometers 
volgen. Neem nu de A10 West richting 
Zaanstad. 
U neemt de afslag S102, bij het einde 
van de afrit volgt u de borden P+R 
Sloterdijk.

•  vanaf Almere / Lelystad 
Volg de A2 richting Amsterdam.
Vervolgens neemt u de A10 Ring 
Amsterdam, richting Zaandam 
/ Westpoort. 
Na de Coentunnel neemt u afslag S102 
en volgt de borden P+R Sloterdijk.

 
*  U kunt op het terrein van de Politie-

academie niet parkeren. Indien u met 
de auto komt dan kunt u deze, op eigen 


