
 

 
 
ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE DIVERSE LUCHTHAVENS MET DIEREN AFHANDELING 

 
 
KLM- DIERENHOTEL 
 
1.Volg Schiphol richting Amsterdam, vervolgens de borden Schiphol’ blijven volgen; 
2. Op Schiphol volgt u de borden ‘Vracht/Cargo’ ; 
3. Onder aan de weg rechts en daarna weer direct rechts. Linker baan aanhouden; 
4. Na de bocht direct links het KLM Cargo terrein op draaien. 
5. parkeren bij de groen gemarkeerde plaatsen 
6. melden bij de beveiliging en instructies volgen 
 
Wanneer u door de slagboom rijdt, ligt  “Vrachstation 1” schuin links voor u. Hieronder is het KLM Dierenhotel 
gevestigd. (Identificatie verplicht ) 
 
KLM CARGO 
VRACHTVAARDERSPLEIN 1 
1117 ZL SCHIPHOL – AIRPORT 
 
 
ECS Livestock 
 
1.Volg Schiphol richting Amsterdam, vervolgens de borden Schiphol’ blijven volgen; 
2. Op Schiphol volgt u de borden ‘Vracht/Cargo’ ; 
3. Onder aan de weg rechts en daarna weer direct rechts. Linker baan aanhouden; 
4. u rijdt een paar stoplichten rechtdoor totdat u de snelweg onderdoor rijdt. 
5. nu de 2e weg links 
6. einde weg rechts 
7.links melden bij de portier van het terrein. 
8. het terrein links op rijden tot helemaal aan het einde.  Hier bevind zich ECS 
 
ECS Livestock BV 
Cargo Building 5 
Pelikaanweg 7 
1118 DT  SCHIPHOL (NL) 
 
 
 
LUFTHANSA CARGOCENTER FRANKFURT (tevens Air Canada) 
 
1. U rijdt over de A3 richting Frankfurt am Main; 
2. Flughafen Frankfurt volgen; 
3. Op de luchthaven de borden richting gate 25 volgen; 
4. Aan gate 25 kunt u zich melden en legitimeren. U ontvangt dan een toegangsbewijs. 
5. U volgt de borden richting gebouw 437. (gelegen naast gebouw 420) 437 is het animal center. 
 
 



 
 
 
 
LIÈGE HORSE INN 
 
1.Via Maastricht naar Luik en dan Namur volgen 
2.Afslag Luik Airport nemen en Cargo volgen 
3.Melden bij de beveiliging entree van het terrein 
4.Het Paardenhotel ligt recht tegenover u 
 
 
 
LUCHTHAVEN LUXEMBURG (CARGOLUX) 
 
1. Vanuit Belgié en Duitsland volgt u beide de borden Luxembourg; 
2. Op de ring rond Luxemburg neemt u de 2e afslag luchthaven (vanuit België) en de eerste afslag luchthaven 
(vanuit Duitsland); 
3. de weg volgen, u krijgt vrij snel een rotonde; 
4. op de rotonde de eerste afslag rechts nemen; 
5. U rijdt met de bocht mee en komt voor de slagboom van het cargocenter. Hier dient u zich te melden en te 
legitimeren. 
6. Nadat u toestemming heeft om door te rijden, rijdt u linksaf het terrein op en parkeert uw auto bij het hek 
aan het einde links. U meld zich in het door de douane aangegeven gebouw. 
 
 
Wij wensen u een goede reis ! 
Team WHT 


