
Routebeschrijving 

 
Kruisweg 647– 2e verdieping 

2132 NC Hoofddorp 
0618284427 

 
 

Als u met de auto komt 
 
Titus Health Care B.V. is gevestigd op 
industrieterrein “De Hoek” te Hoofddorp. 
 
Het kantoorpand ligt aan de ventweg van de 
Kruisweg. Achter het kantoor is voldoende 
parkeergelegenheid. 
 
Let op: Er is een nieuwe verkeerssituatie rond de 
A4 ter hoogte van Hoofddorp.  Wij raden u aan de 
borden goed in de gaten te houden voor eventuele 
verkeerswijzigingen. 

 

Vanuit Amsterdam/Utrecht over de A4 

 Neem afslag 3- Hoofddorp/ Aalsmeer N201, 
houd rechts aan. 

 Volg bord Hoofddorp/Heemstede N 201, houd 
rechts aan. 

 Bij stoplichten rechtsaf – volg bord ‘de Hoek.’  

 Bij stoplichten ter hoogte van McDonald’s 
linksaf (Vuursteen). 

 Einde van de weg, bij T-splitsing linksaf 
(Hoeksteen). 

 Eerste straat nogmaals linksaf (Leisteen) 

 Aan het eind rechtsaf, de Kruisweg op 

 Na ongeveer 450m komt u aan bij nr 647aan 
uw rechterhand. 

 
Vanuit Den Haag over de A4 

 Neem afslag 3- Hoofddorp /N201 – zodat u 
parallel aan de A4 rijdt. 

 Volg de borden Hoofddorp /201 

 Bij de T-Splitsing links de N201 op  – volg bord 
‘De Hoek.’ 

 Bij stoplichten rechtsaf – volg bord ‘de Hoek.’  

 Bij stoplichten ter hoogte van McDonald’s 
linksaf (Vuursteen). 

 Zie verder hierboven. 
 
 
 

Als u met de trein komt: 
  
Zowel vanuit treinstation Hoofddorp als Schiphol is 
het kantoor eenvoudig te bereiken met de speciale 
buslijn zuidtangent, busnummers 300 en 310. 
 

 Vanaf station Hoofddorp neemt u bus 300 of 
310 richting Bijlmer Arena/Amsterdam-Zuid. 
Stap uit bij bushalte ‘De Hoek.’ 
 

 Vanaf station Schiphol neemt u bus 300 of 310 
richting Haarlem/Nieuw-Vennep. Stap uit bij 
bushalte ‘De Hoek.’ 

 
Bij bushalte ‘De Hoek’ loopt u de trap af en slaat u 
af naar rechts. Na ongeveer 300 meter lopen vindt 
u Kruisweg 647 aan uw rechterhand. 
 
Zie ook 9292.nl voor de meest recente OV 
informatie. 
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