
 

 
 
 

De weg naar Luchtvaart Community Schiphol 
 
 

 

 

 

Adres: 

Gebouw The Base A (1e verdieping) 

Evert van de Beekstraat 1 - 52  

1118 CL Schiphol 

Tel.: 020 601 89 15 

E-mail: luchtvaartcommunity@schiphol.nl 

 

  

Met de auto vanaf de snelweg A4 (vanuit de richting Rotterdam/Den Haag) 
 

1. Je neemt de afslag Schiphol (afrit 2). 

2. Op de afrit de rechterbaan aanhouden (Cargo en lang parkeren). 

3. Bij de verkeerslichten ga je rechtsaf (Energiestraat). 

4. De 1e straat ga je links (Evert van de Beekstraat). 

5. Je kunt parkeren in parkeergarage P12, deze vind je aan je linkerhand. 

6. Neem de ingang The Base A en meld je bij onze receptie op de 1
e 

verdieping. 

 
Met de auto vanaf de snelweg A4 (vanuit de richting Amsterdam) 
 

1. Je neemt de afslag Schiphol. 

2. Bovenaan de afslag rechts aanhouden (Lang Parkeren). 

3. Bij de verkeerslichten ga je rechtsaf (Energiestraat). De 1e straat ga je links 

(Evert van de Beekstraat). 

4.  Je kunt parkeren in parkeergarage P12, deze vind je aan je linkerhand. 

5. Neem de ingang The Base A en meld je bij onze receptie op de 1
e 

verdieping. 

 

Met de bus vanaf NS-station Schiphol Plaza: 

 
1. Neem een Schiphol Sternet bus richting P30 (lijnen 190,191,197, 198 of 199). 

Deze bussen rijden elke 5 minuten. 

2. Stap uit bij bushalte Vrachtgebouw (3
e 

halte). 

3. Loop iets terug, linksaf de Energiestraat in. 

4. Neem de ingang The Base A en meld je bij onze receptie op de 1
e 

verdieping. 

 
Te voet vanaf NS-station Schiphol Plaza: 

 
1. Je loopt naar buiten richting Sheraton Hotel en deze passeer je rechts. 

2. Loop alsmaar rechtdoor (rechts langs het gebouw WTC en het Hilton Hotel). 

3. Ga onder het viaduct door en dan loop je tegen het gebouw The Base A aan 

(gebouw schuin links voor je). 

4. Neem de ingang The Base A en meld je bij onze receptie op de 1
e 

verdieping. 

 


