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Routebeschrijving Focus op Kracht 
Kantooradres: Noordeinde 128, Landsmeer 
 
Landsmeer is gelegen ten noorden van Amsterdam en is gemakkelijk met de auto en het 
openbaar vervoer bereikbaar. 
 
Met de auto 
 
Landsmeer ligt aan de ringweg (A10) rond Amsterdam, afslag S 117.  
 
Komende vanuit het zuiden (A1, A2 en A4) volgt u bij de aansluiting naar de A10 de borden 
richting Zaanstad.  
 
Komt u via de Coentunnel dan houdt u direct na de tunnel rechts aan richting Volendam 
(en blijft u op de ringweg). Landsmeer is dan de tweede afslag.  
Komt u via de Zeeburgertunnel dan volgt u de ring. Landsmeer is dan de afslag na de 
afslag naar Volendam.  
 
Vanuit het Noorden volgt u de A8 en gaat u bij de aansluiting op de ring A10 richting 
Amersfoort. Landsmeer is dan de eerst volgende  afslag op de ring. 
 
Na de afslag volgt u de borden richting Landsmeer. Na het gemeentebord Landsmeer volgt 
u de weg en gaat u met een scherpe bocht naar rechts. U rijdt nu op het Zuideinde. Deze 
weg volgt u zo’n 2,5 km, door het dorp heen. Het Zuideinde gaat eerst over in de 
Dorpstraat en daarna in het Noordeinde. Eenmaal op het Noordeinde gaat u bij het bordje 
naar de camping “het Rietveen” naar links en staat u voor het kantoor (zie foto).  
 
Met openbaar vervoer 
Vanaf het centraal station in Amsterdam vertrekt een rechtstreekse bus met nummer 93 
en 173 naar Landsmeer. De halte van deze bus is aan de IJ-zijde van het Centraal Station. 
Als u uitstapt op de eindhalte (de Varenstraat) van de bus, dan loopt u een klein stukje 
terug tot het Noordeinde en gaat daar naar rechts. Vervolgens loopt u een 100 meter en 
gaat u bij het bordje naar de Camping “het Rietveen” naar links en staat u voor het 
kantoor. De 93 kan ook doorrijden naar Purmerend. Dan stapt u uit op de 
Dotterbloemstraat en loopt u naar het Noordeinde. Daar gaat u links en dan is het na 150 
meter aan u rechthand.  
 

 
Welkom, het kantoor bevindt zich op de 
1ste etage, linker deur…  
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