
 

 
 
Routebeschrijving Topsportcentrum Almere / Sportbedrijf Almere 

 
Pierre de Coubertinplein 4 
1362 LB Almere 
036-5458458 
 
 

Met de auto       
- Vanuit de richting Amsterdam neemt u op de A6 afslag 2 Almere Poort  
- Onderaan de afrit slaat u rechtsaf 
- Nadat u onder de snelweg door bent gereden slaat u meteen rechts af de Elementendreef op 

(parallel aan de A6) 
- Ga rechtdoor bij de verkeerslichten 
- Bij de 2e kruising slaat u linksaf de Pierre de Coubertinlaan in  
- Voor het TSC gebouw slaat u links af naar de parkeerplaats* 
 
- Vanuit de richting Lelystad neemt u op de A6 afslag 2 Almere Poort  
- Onderaan de afrit slaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Elementendreef op  
- Bij de 2e kruising slaat u linksaf de Pierre de Coubertinlaan in  
- Voor het TSC gebouw slaat u links af naar parkeerplaats* 
 
* Let op: Indien de parkeerplaats van het Topsportcentrum vol is, kunt u het gebouw voorbij rijden en 
de volgende straat links nemen (J. Warnerstraat). Aan uw rechterzijde krijgt u na ongeveer 200 meter 
een inrit naar de P & R parkeerplaats van Station Almere Poort. Hier zijn voldoende geasfalteerde 
parkeerplaatsen. Deze parkeerplaats is op 2 minuten loopafstand van het Topsportcentrum. 
 
Naast het Topsportcentrum is wereldrestuarant Atlantis gevestigd. De parkeerplaatsen behorende bij dit 
restaurant zijn niet bestemd voor bezoekers van het Topsportcentrum. 

 
Openbaar Vervoer 
Topsportcentrum Almere is ook uitstekend met de trein en de bus bereikbaar.  
 
Trein 
Het NS Station Almere Poort is op 2 minuten loopafstand van Topsportcentrum Almere.  Er stoppen  
meerdere treinen per uur. Kijk voor actuele reistijden op www.ns.nl. 
 
 
Bus 
Naast het NS Station is er ook een busstation op 2 minuten loopafstand van Topsportcentrum Almere.  
Er zijn meerdere rechtstreekse lokale en regionale  verbindingen met Station Poort. Kijk voor actuele  
reistijden op www.9292.nl of op www.allgobus.nl. 
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