GGD KENNEMERLAND, Spaarnepoort 5, 2134 TM Hoofddorp, Tel: 023 – 7891600
ROUTEBESCHRIJVING
MET OPENBAAR VERVOER
GGD Kennemerland is te bereiken met buslijnen 52, 79, 140, 196, 296, 401, 300 (Zuidtangent) halte
'Spaarne Ziekenhuis'. Buslijn 140 en 300 rijden van de stations Haarlem en Hoofddorp langs het
ziekenhuis.
MET EIGEN VERVOER
Vanuit Amstelveen
U rijdt via de snelweg A9 richting Schiphol. Op de snelweg A4 neemt u de afslag
Hoofddorp/Aalsmeer. Onder aan de afslag gaat u links, richting Hoofddorp. U rijdt via de N201 Weg
om de Noord/ Kruisweg richting Heemstede. Volg deze weg en na enkele kilometers ziet u, vlak voor
het viaduct, aan uw linkerhand het GGD-gebouw liggen. U gaat bij de verkeerslichten links, achter het
‘oranje’ busstation ligt het GGD-gebouw (rechts naast het Spaarne Ziekenhuis).
Vanuit Hoofddorp
U rijdt via de N201 Weg om de Noord/ Kruisweg richting Heemstede. Ter hoogte van het ‘oranje’
busstation (aan uw linkerhand) en nog voor het viaduct (recht vooruit) gaat u naar links, u ziet het
GGD-gebouw rechts achter het busstation liggen.
Vanuit Haarlem
Route 1 - U rijdt via de N200 Amsterdamse Vaart naar de rotonde Rottepolderplein en neemt de
rechterafslag naar A205 Haarlem-Zuid. Volg deze en neem direct de linkerafslag richting Hoofddorp,
N205 Drie Merenweg. Volg deze weg en na enkele kilometers bij de derde verkeerslichten gaat u
linksaf richting Hoofddorp. Bij de kruising met de N201 Kruisweg rechtsaf richting Heemstede. Direct
linksaf slaan bij het eerstvolgende verkeerslicht. Achter het ‘oranje’ busstation ligt het GGD gebouw
(rechts naast het Spaarne Ziekenhuis).
Route 2 - U rijdt via de A205 Oude Schipholweg of parallel via de Boerhaavelaan in Schalkwijk
richting Hoofddorp. Bij de verkeerslichten gaat u richting Hoofddorp, N205 Drie Merenweg. Volg deze
weg en na enkele kilometers bij de derde verkeerslichten gaat u linksaf richting Hoofddorp. Bij de
kruising met de N201 Kruisweg rechtsaf richting Heemstede. Direct linksaf slaan bij het eerstvolgende
verkeerslicht. Achter het ‘oranje’ busstation ligt het GGD-gebouw (rechts naast het Spaarne
Ziekenhuis).
Vanuit Heemstede
U rijdt via de Heemsteedse Dreef N201 naar Hoofddorp. U blijft de weg volgen en slaat bij de
verkeerslichten direct na het viaduct rechtsaf. Achter het ‘oranje’ busstation ligt het GGD gebouw
(rechts naast het Spaarne Ziekenhuis).
Vanuit Nieuw-Vennep/Hillegom/Lisse
U rijdt via de N205 Drie Merenweg richting Hoofddorp. Bij de verkeerslichten gaat u rechts in de
richting N201 Hoofddorp. Bij de verkeerslichten op de kruising met de N201 Kruisweg gaat u naar
rechts en direct de volgende verkeerslichten naar links. Achter het ‘oranje’ busstation ligt het GGDgebouw (rechts naast het Spaarne Ziekenhuis).
Parkeergelegenheid
U kunt gebruikmaken van het parkeerterrein tegenover de ingang van het GGD-gebouw, onder de
busbaan. LET OP: U kunt in het GGD gebouw alléén met PIN of chip betalen.
In de routebeschrijving is geen rekening gehouden met wegwerkzaamheden.
Kijk voor actuele openbaar vervoer informatie op www.9292ov.nl

