
ROUTEBESCHRIJVING 

Per auto - vanaf Luchthaven Schiphol 

Volg de A4, richting Zaandam/Utrecht. Ga bij Amstelveen 

naar de A10, richting Zaandam/Almere. Neem bij Amsterdam 

de A1, richting Amersfoort. 

(zie beschrijving vanuit richting Amsterdam of Amersfoort) 

Vanuit richting Amsterdam of Amersfoort 

Volg de A1 richting Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes A27 

richting Utrecht/Hilversum. Neem afrit 33 richting Hilversum. 

Weg volgen, deze gaat door als Oostereind. Bij de 

verkeerslichten rechtdoor, links aanhouden. Bij de volgende 

verkeerslichten linksaf de Arena op. Eerste rechtsaf 

(Olympia); bij de slagboom kunt u aanbellen voor verdere 

toegang. Er is  een ondergrondse parkeergarage. U kunt het 

NEC gebouw in vanuit de garage. 

Vanuit richting Utrecht 

Volg de A27 richting Almere/Hilversum. Neem afrit 33 (N201) 

richting Hilversum. 

(zie beschrijving vanuit richting Amsterdam of Amersfoort) 

*************** 

Per Trein/Bus 

Schiphol – Hilversum  

Een direkte verbinding tussen Schiphol en Hilversum CS gaat 

2x per uur. Reisduur ongeveer een half uur. Zie 
http://www.schiphol.nl/Reizigers/VanNaarSchiphol/OpenbaarVervo

er.htm 

Van Hilversum CS naar NEC (Olympia 4) - opties 

� Bus: Vanaf Hilversum CS: buslijn 70, 101, 156, 320 of N32

naar Arena Park. De uitstaphalte bevindt zich iets voorbij

de ingang van het Olympia terrein.

(zie kaartje met aangegeven halte)

� Overstappen op de trein naar station Hilversum Sportpark.

Dan is het ongeveer 10 minuten (800 m) lopen naar NEC.

(zie kaartje met wandelroute)

� Lopen: Vanaf H’sum CS  is het 30 minuten lopen naar NEC.

De ingang van het NEC-gebouw bevindt zich rechts voorbij de 

slagbomen. 

ROUTE DESCRIPTION 

By car - from Schiphol Airport 

Follow the A4, direction Zaandam/Utrecht. At Amstelveen 

follow the A10, direction Zaandam/Almere. At Amsterdam 

you follow the A1, direction Amersfoort. 

(continue route description from Amsterdam or Amersfoort) 

Coming from Amsterdam or Amersfoort 

Follow the A1 direction Amersfoort. At junction Eemnes, 

follow the A27 towards Utrecht/Hilversum. Take exit 33 

towards Hilversum. Continue as the road goes over into 

Oostereind. Straight on at the traffic light, keeping left. At 

the next traffic light turn left to the Arena. Then first right 

(Olympia); at the barrier you can call reception. There is an 

underground parking area. You can enter the NEC building 

from there. 

Coming from Utrecht 

From Utrecht take the A27 towards Almere/Hilversum. Take 

exit 33 (N201) to Hilversum. 

(continue route description from Amsterdam or Amersfoort) 

*************** 

By Train/Bus 

Schiphol Airport - Hilversum 

A direct train connection from Schiphol to Hilversum CS runs  

twice per hour and takes about half an hour. Check 

http://www.ns.nl/en/travellers/about-your-trip/travel-scenarios/to-

and-from-schiphol 

From Hilversum CS to NEC (Olympia 4) - options 

� Bus: From Hilversum CS to Arena Park, take one of the

following bus lines: 70, 101, 156, 320 or N32. The bus

stop is just after the entrance of the Olympia area.

(see map with bus stop indication)

� Change at Hilversum CS to take the train to Hilversum

Sportpark station. From this station it’s a 10-minute walk 

(about 800 m) to NEC. (see map with walking route)

� Walk: From H’sum CS station it’s a 30-minute walk to NEC.

The entrance of the NEC office building is located at the 

right, after you have passed the barrier. 
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