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Anna van Burenlaan 60 

2012 SM Haarlem 

Tel Tijn Bettink:  +31(0)653123185 

Tel Kees de Kruijf:  +31(0)655541852 

 

 

 

 

 

ROUTEBESCHRIJVING NAAR ANNA VAN BURENLAAN TE HAARLEM 

Bij gebruik van een navigatie systeem vindt u de entree van ons parkeerterrein op dit adres: 

Frederik Hendriklaan 36 

2012 SG Haarlem 

 

Vanuit Amsterdam A9 e.v. 

Volg de A9. Neem de afslag N205 richting Haarlem Zuid en Zandvoort ( de Schipholweg). Als u 

over de brug het Spaarne passeert heet de weg Buitenrustlaan. Geteld vanaf de brug slaat u bij 

het 3e stoplicht linksaf (let op het 2e stoplicht is een voetgangerslicht dit brandt niet altijd). U 

rijdt nu op de Kleine Houtweg op. Volg de weg (een bocht naar links en rechts) tot de 

voetgangerslichten. Sla hierna linksaf de Spaarnelaan in. Neem de 3e weg rechts. Dit is de 

Frederik Hendriklaan . Na de 1e straat rechts ziet u aan uw rechterhand een schoolgebouw. 

Direct na het schoolgebouw ziet u rechts de inrit naar ons parkeerterrein. 

 

Vanuit Hoofddorp N201 

Volg de N201 Kruisweg (later Cruquiusweg) naar Haarlem. Houdt in Heemstede rechts aan en 

volg de Heemsteedse Dreef. (nog steeds de N201) Op zeker moment ziet u de afslag links naar 

Zandvoort. Ga hier rechtdoor en blijf de Dreef volgen. Bij het 4e stoplicht slaat u rechts af dit is 

de Churchill-laan. Vervolgens neemt u de 2e straat rechts, dit is de Frederik Hendriklaan, de 

eerste 2 kruisingen rechtdoor. Na ca. 100m ziet u links een vrij smalle inrit naar het 

parkeerterrein (bord Carlo Hessels Tandarts). De inrit is direct voor het schoolgebouw. 

 

Vanuit Alkmaar A22 

Volg de A9 en neem de afslag A22 (Velsertunnel) en vervolgens de afslag A208 (De Randweg 

van Haarlem) Volg de Westelijke Randweg tot het einde. Op het eind is een T-kruising, sla hier 

linksaf (Wagenweg) richting Amsterdam. Bij het volgende stoplicht slaat u rechtsaf 

(Spanjaardslaan) en dit doet u bij de volgende stoplichten weer. U rijdt nu op de 

Zuiderhoutlaan. Bij de eerste stoplichten slaat u links af (de Churchill-laan). Vervolgens neemt u 

de 2e straat rechts, dit is de Frederik Hendriklaan, de eerste 2 kruisingen rechtdoor. Na ca. 

100m ziet u links een vrij smalle inrit naar het parkeerterrein (bord Carlo Hessels Tandarts). De 

inrit is direct voor het schoolgebouw. 

 

MET DE TREIN 

Vanaf station Haarlem neemt u bus 140 richting Hoofddorp. (Deze vertrekt om de 10 minuten) 

Uitstappen bij halte Spanjaardslaan. Vervolgens steekt u de weg over en loopt u de 

Spaarnelaan in, ga rechtdoor op de kruising met de Churchill-laan. Hierna neemt u de 2e weg 

rechts, dit is de Anna van Burenlaan. 

 

NB Ons kantoor is boven de tandartspraktijk. U kunt direct de trap 

oplopen naar de eerste verdieping. 

 


