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Auto / Vrachtauto - Car / Trucks

Vertrek in zuidwestelijke richting op de 

Handelskade naar de Westelijke Randweg

Head southwest on the Handelskade to the 

Westelijke Randweg

De Handelskade draait iets naar links en 

wordt de Rijkerstreek

The Handelskade turns slightly to the left and becomes the 

Rijkerstreek

Sla rechtsaf richting de Hoeksteen Turn right towards the Hoeksteen

Weg vervolgen naar de Hoeksteen Continue to the Hoeksteen

Sla linksaf naar de Vuursteen Turn left onto the Vuursteen

Sla linksaf naar de Kruisweg/de N196 Turn left at the Kruisweg / The N196

Na het passeren van het viaduct is de hub 

de eerste afslag aan de rechterkant

After passing under the viaduct, the hub is the 

first exit on the right

Shuttle Service (Plaza en / and SHG)

Kantoorpersoneel en alleen bezoekers

 Stopt bij Plaza, SHG, Main Hub;

 Pendeldiensten tussen 05:30 en 20:30 uur  

van maandag tot zaterdag;

Duur van Plaza naar Hub Offices - 15 min

Fiets / Bicycle

to Kruisweg 100, 1437 CH Rozenburg

Office staff and visitors only

 Stops at Plaza, SHG, Main Hub;

 Shuttle services between 5:30 and 20:30 from 

Monday to Saturday;

Duration from Plaza to Hub Offices - 15 min

  

Turn left at the end of the Rijkerstreek, to the 
 Kruiweg. Take the elevator and the bridge over the 
 N196. Turn right to Aalsmeerderweg. The hub is 
  located on your right hand side.
 Bicycle shed in the office area;

Duration from SHG 12 - 15 minutes.

Route naar / to
Logistics Hub
Vanaf / from
Schiphol

to Aalsmeerderweg 565, 1437 EG Rozenburg

Visitors address Kruisweg 100 is not accessible by bicycle

 Sla linksaf aan het eind van de Rijkerstreek, 
 naar de Kruisweg. Neem de lift en de brug over 
  de N196. Volg fietspad naar de Aalsmeerderweg.  

De hub bevindt zich aan uw rechterhand. 

Fietsenstalling in het kantoorgedeelte;

Duur vanaf SHG 12 - 15 minuten.

Bezoekersadres Kruisweg 100 is per fiets niet bereikbaar 



Auto / Vrachtauto - Car / Trucks vanaf / from Amsterdam

Vertrek in westelijke richting op de A4 Departure in a westerly direction on the A4

Volg de 2e rijstrook van rechts om afrit 

3-Hoofddorp te nemen naar de N201

richting Hoofddorp/Aalsmeer

Follow the 2nd lane from the right to take 

exit 3-Hoofddorp to the N201 towards  

Hoofddorp / Aalsmeer

Volg de middelste rijstrook om verder te gaan 

richting de Hoofddorpdreef/de N201

Follow the middle lane to continue towards 

the N201

Houd rechts aan bij de splitsing, rij door op de 

Afslag 3, volg de borden Hoofddorp/N201 en 

voeg in op de Hoofddorpdreef/de N201

Keep right at the fork to continue on the exit 3 

signposted Hoofddorp / N201 and merge  

onto the N201

Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te 

slaan naar de Kruisweg/de N196

Follow the two right lanes to the right store 

at the  Kruisweg  / The N196

Na het passeren van het viaduct is de hub 

de eerste afslag aan de rechterkant

After passing under the viaduct, the hub is the 

first exit on the right

Auto / Vrachtauto - Car / Trucks vanaf / from Den Haag

Vertrek in noordoostelijke richting op de A4 Leave in a north-easterly direction on the A4

Volg de rechterrijstrook om de afrit  

3a-Hoofddorp-Zuid richting de  

Hoofddorpdreef / de N201 te nemen

Follow the right lane to take the exit 3a-Hoofddorp 

Zuid towards the Hoofddorpdreef / N201 

Volg de 2e rijstrook van links om verder te 

gaan richting de Hoofddorpdreef/de N201

Use the 2nd from the left lane to continue towards 

the N201

Volg de 2e rijstrook van rechts om de borden 

Hoofddorp te volgen

Follow the 2nd lane from the right to the signs 

Hoofddorp follow

Volg een rijstrook naar keuze om linksaf te 

slaan naar de Hoofddorpdreef/de N201

Follow the lane to choice left to take the N201

Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te 

slaan naar de Kruisweg / de N196

Follow the two right lanes to the right store 

at the Kruisweg / The N196

Na het passeren van het viaduct is de hub 

de eerste afslag aan de rechterkant

After passing under the viaduct, the hub is the 

first exit on the right

Route naar / to
Logistics Hub
Vanaf / from
Amsterdam &
Den Haag

Route naar/to
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