ROUTEBESCHRIJVING NIEUWE MIGRANTENGEVANGENIS SCHIPHOL

Met de fiets
Neem de Sloterweg. Dit is een zijweg van de Schipholweg, die van Badhoevedorp rechtstreeks naar de gevangenis loopt. Aan het einde van de
Sloterweg staat een hek, maar met de fiets kan je hier voorbij. Even verderop is de verzamelplek voor de wakes.
Of ga via het fietspad langs de busbaan over de Loevesteinse Randweg. Dit is een zijweg van de Schipholweg en begint tegenover de KLM
Catering Services, iets ten zuidoosten van het Knooppunt (klaverblad) Badhoevedorp.
Fiets 2,5 km over de Loevesteinse Randweg langs de busbaan tot je aan je rechterhand het fietstunneltje onder de A4 krijgt. Ga door deze
tunnel. Aan je linkerhand zie je nu de verzamelplek voor de wakes.
Adres
Justitieel Complex Schiphol
Duizendbladweg 100
1171 VA Badhoevedorp
Met het openbaar vervoer
Met de trein naar Schiphol; op Schiphol Plaza neem je bus 185. Deze vertrekt vanaf halte B15. Na acht minuten ben je bij de hoofdingang van
de gevangenis.
Voor de wakes moet je één halte eerder uitstappen. Halte ‘Koninklijke Marechaussee’. Je ziet ons links staan.
Met auto
Gebruik niet tomtom of routeplanner, dan loop je vast op het hek op de Sloterweg.
Vanaf de A4
* Neem afslag 2 Schiphol.
* Volg de borden 'Lang Parkeren'.
* Ga na de tunnel bij het stoplicht
rechtsaf richting Schiphol Noordwest.
* Volg Schiphol Noordwest.
* Steek via de brug de A4 over.
* Parkeer de auto meteen rechts
* De wake is aan de andere kant van de weg,
aan de achterkant van de gevangenis, waar de gevangenen ons
goed kunnen zien

Vanaf de A9
* Neem afslag 6 Schiphol.
* Volg de borden 'Lang parkeren'.
* Ga bij het vierde stoplicht linksaf richting
Schiphol Noordwest.
* Volg Schiphol Noordwest.
* Steek via de brug de A4 over.
* Parkeer de auto meteen rechts
* De wake is aan de andere kant van de weg,
aan de achterkant van de gevangenis, waar de gevangenen ons
goed kunnen zien

