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ROUTEBESCHRIJVING  
 
naar ons kantoor aan de 
Bos en Duinlaan 2A 
2061 VP  BLOEMENDAAL 
 
 

 
 
 
Openbaar vervoer 
 
Met de trein naar NS-station Bloemendaal 
Vanaf station Bloemendaal zijn er geen openbaar vervoermogelijkheden naar het kantoor. Het is ca. 
10 minuten lopen van het station naar Bos en Duinlaan 2A.  

      Wanneer u het station verlaat loopt u rechtsaf (in noordwestelijke richting) op de Iepenlaan naar de 
Noorder Stationsweg. Sla linksaf de Noorder Stationsweg in. Aan het einde van de weg slaat u 
linksaf de Hartenlustlaan in. Vervolgens slaat u rechtsaf de Rustenburgherweg (na 0,1 km) in. Aan 
het einde van de weg slaat u linksaf de Bloemendaalseweg in, en dan meteen de eerste straat rechts 
de Boslaan in. Aan het einde van deze straat volgt u de flauwe bocht naar links bij de Bos en 
Duinlaan. U vindt ons kantoor aan de linkerkant. 
 
Met de bus 
Neem buslijn 81 vanaf het NS-station Haarlem richting Santpoort-Zuid. Uitstappen bij de halte 
Kerkplein Bloemendaal. Via het Kerkplein (kerk aan rechterhand houden) linksaf de 
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Bloemendaalseweg inslaan. De 2de straat aan uw rechterhand nemen (Rustenburgherweg). Met een 
flauwe bocht vervolgens de Bos en Duinlaan inslaan en deze straat uitlopen. Ons kantoor bevindt 
zich aan de linkerkant van de weg. 
 
 
Met de auto 
 
Vanuit Amsterdam 
Volg de Haarlemmerweg (N200) richting Haarlem. Ga verder op A200 (borden naar Haarlem/A200) 
Ga vervolgens verder op Amsterdamsevaart/N200 (borden N200/Zandvoort) en volg de flauwe 
bocht naar rechts om op de Amsterdamsevaart te blijven. Sla rechtsaf naar de Gedempte 
Oostersingelgracht. Sla vervolgens aan het eind linksaf bij de Oudeweg. U rijdt achter het station 
langs richting de Verspronckweg. 
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Verspronckweg. Aan het eind neemt u op de rotonde de 
2de afslag naar de Kleverlaan. U steekt hiervoor bij de verkeerslichten de Randweg over. Direct na 
het spoor gaat u rechtsaf de Iepenlaan in. De Iepenlaan draait iets naar links en wordt Dr. Dirk 
Bakkerlaan. Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf de Bloemendaalseweg in. Meteen na de Albert 
Heijn slaat u linksaf de Zomerzorgerlaan in.  
Op de hoek van de Zomerzorgerlaan en de Bos en Duinlaan (3de zijstraat rechts) vindt u ons kantoor 
aan de rechterkant. 
 
Vanuit Haarlem 
Zie routebeschrijving vanuit Amsterdam. Vertrekpunt het NS-station. 
 
Vanuit Heemstede 
Vertrekpunt: Leidsevaartweg 
Vertrek in noordoostelijke richting op de Leidsevaartweg naar Spoorzichtlaan. Sla vervolgens linksaf 
de Westelijke Randweg (N208) op. Na 4,3 km - bij de 3de verkeerslichten - slaat u linksaf de 
Kleverlaan op. Gelijk na het spoor gaat u rechtsaf de Iepenlaan in. De Iepenlaan draait iets naar 
links en wordt Dr. Dirk Bakkerlaan. Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf de Bloemendaalseweg 
in. Meteen na de Albert Heijn slaat u linksaf de Zomerzorgerlaan in.  
Op de hoek Zomerzorgerlaan/Bos en Duinlaan (3de zijstraat rechts) vindt u ons kantoor aan de 
rechterkant. 
 
Vanuit het noorden 
Neem na de Velsertunnel de afslag Haarlem/IJmuiden. U volgt deze weg (Randweg A208) tot de 
borden ‘Bloemendaal’. U slaat rechtsaf de Kleverlaan in. Direct na het spoor rechtsaf de Iepenlaan 
in. De Iepenlaan draait iets naar links en wordt Dr. Dirk Bakkerlaan. Aan het eind van de weg slaat u 
rechtsaf de Bloemendaalseweg in. Meteen na de Albert Heijn slaat u linksaf de Zomerzorgerlaan in.  
Op de hoek van de Zomerzorgerlaan en de Bos en Duinlaan (3de zijstraat rechts) vindt u ons kantoor 
aan de rechterkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


