
 

 

 

 

Zaantoren 

Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam 

Telefoon 088 919 90 00 

 

Met eigen vervoer:  

Vanuit richting Utrecht  

Volg de A2 richting Amsterdam en daarna de A10-Noord richting Zaanstad, neem de A8 op richting Zaanstad. 

Neem de eerste afslag (Zaandam-Zuid, Oostzaan), ga onderaan de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf. U rijdt 

dan parallel aan de snelweg.  Bij het tweede stoplicht gaat u linksaf, onder de snelweg door. Vervolg verder bij (*).  

 

Vanuit richting Den Haag  

Neem de A4 richting Amsterdam, volg de A10-West richting Zaanstad, neem de A8 richting Zaanstad. Neem de 

eerste afslag (Zaandam-Zuid, Oostzaan), ga onderaan de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf. Vervolg verder bij 

(*).  

 

Vanuit richting Purmerend  

Neem de A7 richting Zaanstad, Amsterdam en volg de A8 richting Zaanstad. Neem op de A8 de afslag Zaandam-

Zuid, Oostzaan, ga onderaan de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf. Vervolg verder bij (*).  

 

Vanuit richting Alkmaar  

Neem de A9 richting Amsterdam (bij verkeersplein Kooimeer), neem de afslag Castricum, Zaanstad, Amsterdam 

(afslag 10). Ga bij de verkeerslichten linksaf richting Zaandam. Tegenover het NS Station ziet u aan uw linkerhand 

de ingang van parkeergarage Hermitage. Vervolg verder bij (**).  

 

(*) Na de Den Uylbrug gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Provincialeweg op. Bij de verkeerslichten rechtdoor. 

Na de benzinepompstation ‘Kok’ kunt u uw auto in de parkeergarage (Hermitage) aan uw rechterkant parkeren. 

Vervolg verder bij (**).  

(**) U verlaat de parkeergarage, via maximaal twee roltrappen, op de hoogste verdieping. Na de uitgang gaat u 

rechtsaf en bijna direct links de brug over. Recht tegenover u ligt de ingang van de Zaantoren. De receptie van ons 

kantoor is gevestigd op de 17de verdieping.  

 

Routebeschrijving Robidus Zaandam 



 

 

 

Met openbaar vervoer:  

Ons kantoor, gevestigd in de Zaantoren op de 17de etage, ligt tegenover het NS station Zaandam en is vanaf het 

station lopend te bereiken. U verlaat het station aan centrumzijde en loopt rechtdoor langs het gemeentehuis en 

Primark. Aan uw linkerhand is de ingang van de Zaantoren. De receptie van ons kantoor is gevestigd op de 17de 

verdieping.  

 

 


