
 

Route en bereikbaarheid Yacht  
(Hoofdkantoor Randstad Nederland)  
 

Het hoofdkantoor van Randstad Nederland in Diemen is goed te bereiken 
met zowel eigen vervoer als het openbaar vervoer. Onderstaand het adres 

van het Randstad-hoofdkantoor en de routebeschrijving met de auto en het 
openbaar vervoer. 

Bezoekadres  
Diemermere 25  

1112 TC Diemen  
(020) 569 59 11  

Postadres 
Randstad Nederland  

Postbus 12600  
1100 AP Amsterdam-Zuidoost 

Bereikbaarheid Randstad-hoofdkantoor met de auto 

Vanaf Utrecht (A2):  

Bij knooppunt Holendrecht afslag A9 Almere/Amersfoort (Gaasperdammerweg) 

 Afslag S112  

 Aan het einde van de afrit richting Bijlmermeer (Gooiseweg)  

 Afslag Venserpolder (D-buurt/E-buurt)  

 Aan het einde van de afrit rechtsaf (Daalwijkdreef)  

 Eerste weg rechts (Dubbelinkdreef) 

 

Vanaf Almere/Amersfoort (A1): 

 Bij knooppunt Diemen afslag A9 Amsterdam-Zuidoost/Schiphol/Arena (Gaasperdammerweg)  

 Afslag S112  

 Aan het einde van de afrit richting Bijlmermeer (Gooiseweg)  

 Afslag Venserpolder (D-buurt/E-buurt)  

 Aan het einde van de afrit rechtsaf (Daalwijkdreef)  

 Eerste weg rechts (Dubbelinkdreef). 

 

Vanaf Den Haag en Schiphol (A4): 

 Afslag Amersfoort (richting A10 Ring oost)  

 Afslag S112 richting Amsterdam-Zuidoost  

 Aan het einde van de afrit rechtsaf (Gooiseweg)  

 Afslag Venserpolder (D-buurt/E-buurt)  

 Aan het einde van de afrit rechtsaf (Daalwijkdreef)  

 Eerste weg rechts (Dubbelinkdreef). 

 Het Randstad-hoofdkantoor bevindt zich aan de rechterkant. 

 

Parkeren 

Aan het begin van het Randstad-terrein slaat u direct (nog vóór de slagbomen) linksaf, u rijdt de 
parkeergarage daarna rechtsaf in. 

  

tel:020%20569%2059%2011


 

Bereikbaarheid Randstad-hoofdkantoor met openbaar vervoer 

Metro 

Vanaf Amsterdam Centraal Station of station Amsterdam Amstel 

 Metro 53 richting Gaasperplas  

 Uitstappen: Venserpolder  

 Bij de uitgang links aanhouden  

 Direct weer linksaf: Dalsteindreef  

 Tweede straat rechtsaf: Dubbelinkdreef (parallel aan Dantestraat)  

 Rechtdoor blijven lopen, het Randstad-gebouw staat aan de linkerkant.  

 De hoofdingang van Randstad bevindt zich op de hoek van Diemermere en Dubbelinkdreef  

 

Trein 

Vanaf treinstation Diemen-Zuid: 

 Op perron de trap af naar hoofdingang station  

 Sla linksaf, loop onder viaduct Gooiseweg door  

 Einde voetpad rechtsaf (T-splitsing), u bevindt zich op het Waterhoenpad (viaduct Gooiseweg 

onderdoor)  

 het Waterhoenpad is hier overgegaan op Wisselwerking  

 eerste straat linksaf (Ooievaarspad)  

 eerste straat rechtsaf, u bevindt zich op de Diemermere  

 Na 50 meter vindt u de hoofdingang, de hoofdingang van Randstad bevindt zich op de hoek van 

Diemermere en Dubbelinkdreef  
 

Kijk ook voor een deur-tot-deur-advies op www.9292ov.nl of www.anwb.nl. 

 
 

http://www.9292ov.nl/
http://www.anwb.nl/

