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ROUTEBESCHRIJVING
Gebruik niet de TomTom, maar volg deze routebeschrijving.
Wij zijn te vinden aan de Olympiaweg 7 op het sportpark Zegersloot in Alphen aan den Rijn.
Voor de voetballiefhebbers: inderdaad, tegenover de voetbalvelden van ARC.
Let op: de Olympiaweg is lang en de TomTom stuurt je naar de andere / verkeerde kant ervan.
Deze routebeschrijving stuurt je naar de goede kant.

KOMENDE VANUIT DE RICHTING BODEGRAVEN/UTRECHT (A-12)
Neem de afslag Alphen aan den Rijn, Leiden en vervolg de weg via de N11. Neem op de N11
de afslag Ring (Oost)/Nieuwkoop/Centrum/Ter Aar/Boskoop (u slaat dan rechts af). Einde
afslag bij verkeerslichten rechtsaf: u gaat richting Ter Aar/Nieuwkoop (blijf de N207 volgen).

Volg nu de route vanaf N207
KOMENDE VANUIT DE RICHTING GOUDA, N207 (BOSKOOPSEWEG)
U rijdt langs de Gouwe via Boskoop naar Alphen aan den Rijn. Vlak voor Alphen aan den
Rijn krijgt u de afslag van de N11 richting Leiden en Utrecht aan uw rechterhand (er staan
daar verkeerslichten). Ga rechtsaf bij de verkeerslichten en dan gelijk weer links (u rijdt dan
over de N11, en blijft op de N207).

Volg nu de route vanaf N207
KOMENDE VANUIT DE RICHTING DEN HAAG (A-4)/LEIDEN
Neem de N11 naar Alphen aan den Rijn. Verlaat de N11 bij de eerste afslag direct na het
Alphen-Aquaduct. Sla rechtsaf en volg Ring Oost, Centrum, Ter Aar (N207).

Volg nu de route vanaf N207
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route vanaf N207
1. Rij rechtdoor tot de volgende verkeerslichten (hefbrug laat u links liggen).
2. Bij de verkeerslichten linksaf (richting Centrum lage zijde / Zegerslootgebied zuid).
3. Bij de eerstvolgende verkeerslichten gelijk rechtsaf de afrit naar de parkeerplaats.
Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 200 meter lopen naar ons terrein.
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