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Vanuit richting Utrecht
Vanaf de A2 volgt u Ring-Zuid Schiphol (Ring 
Amsterdam A10). U kiest de borden Schiphol 
(A10 Ring Zuid). En vervolgens houdt u 
richting Leeuwarden Zaanstad (Ring-West) 
aan. Op de A10 neemt u afrit S102 richting 
IJmuiden. Sla linksaf de Basisweg op. Bij de 
tweede kruising neemt u de afslag rechtsaf 
de Radarweg op. Na ongeveer 800 meter 
vindt u uw bestemming aan de linkerkant.

Vanuit richting Den Haag
Op de A4 gaat u richting Amsterdam Nieuw-
West. Volg de borden A5 richting Haarlem 
en vervolg uw weg op de A5. Neem afslag 
3 Amsterdam Westpoort. Onderaan de af-
slag gaat u linksaf en bij de eerste kruising 
rechtsaf de Noordzeeweg op. Sla daarna 
rechtsaf bij Basisweg/S102. Sla bij de 
tweede kruising linksaf de Radarweg op en 
na ongeveer 800 meter vindt u uw bestem-
ming aan de linkerkant.

Vanuit richting Amersfoort
Op de A1 kiest u bij knooppunt Watergraafs-
meer richting Rotterdam Schiphol (A10 
oost), dan Schiphol (A10 Ring Zuid). Daarna 
houdt u richting Leeuwarden Zaanstad (A10 
Ring- west) aan. Op de A10 neemt u afrit 
S102 richting IJmuiden. Sla linksaf naar de 
Basisweg. Bij de tweede kruising neemt u de 
afslag rechtsaf naar de Radarweg en daar 
vindt u uw bestemming aan de linkerkant. 
Alternatieve route via Ring Noord, richting 
Purmerend Zaanstad, doorrijden tot door de 
Coentunnel, vervolgens zie beschrijving S101 
en S102 hieronder

Vanuit Zaandam/Alkmaar
Op de A9 gaat u richting Velsen IJmuiden.
Neem de afslag N8/N203 richting Zaan-
stad/Amsterdam. Sla linksaf naar de N203 
richting Zaanstad/Amsterdam. Ga verder 
op de Provincialeweg/N8. Neem de A8 en 
A10 door de Coentunnel. Neem de eerste 
afrit S101 richting Westerpark vanaf de 
A10. Sla linksaf de Nieuwe Hemweg op. Ga 
vervolgens direct rechtsaf, Kabelweg, nog-
maals rechtsaf, Westhavenweg, dan bij de 
tweede kruising linksaf de Radarweg op. Na 
ongeveer 800 meter vindt u uw bestemming 
rechts.
U kunt uit de Coentunnel ook afslag S102 
gebruiken, ga dan rechtsaf de Basisweg op, 
neem de tweede kruising rechtsaf, dat is de 
Radarweg, na ongeveer 800 meter vindt u 
uw bestemming aan de linkerkant.

Openbaar vervoer
Vanaf de voorkant van NS-station Amster-
dam Sloterdijk loopt u in ongeveer 10 
minuten naar ons kantoor: vanuit het station 
gaat u rechtsaf; dit is de Radarweg. U steekt 
de Basisweg over en blijft de Radarweg 
volgen. U vindt ons kantoor na 800 m aan 
uw linkerzijde.
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