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Vanaf Spaarne Gasthuis Hoofddorp
Volg vanaf het Spaarne Gasthuis de middelste rijstrook en sla rechtsaf naar de Kruisweg/ N201. Volg de 2
linkerrijstroken en sla linksaf naar de Drie Merenweg. Volg de 2 rechterrijstroken en sla rechtsaf naar de
Drie Merenweg/ N205. Volg de middelste rijstrook en rij verder op de Drie Merenweg. Houd rechts aan bij
de splitsing, volg de borden voor A9/ Alkmaar/ Halfweg en voeg in op de A9. Volg de rechterrijstrook bij het
knooppunt Halfweg Rottepolderplein en volg de borden A200 richting Haarlem. Neem op de rotonde de
tweede afslag naar de A200 richting Haarlem. Houd links aan en rijd verder op de N200. Sla rechtsaf naar
de A. Hofmanweg. Sla linksaf om op de A. Hofmanweg te blijven. Sla rechtsaf naar de Waarderweg.
Vervolg de weg tot de Vondelweg. Het Spaarne Gasthuis ligt aan uw rechterhand.
Vanaf Amsterdam knooppunt Badhoevedorp
Volg de 3 rechterrijstroken bij het knooppunt Badhoevedorp en volg de borden A9 richting Amstelveen/
Utrecht. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Halfweg Rottepolderplein en volg de borden A200
richting Haarlem. Neem op de rotonde de tweede afslag naar de A200 richting Haarlem. Houd links aan en
rijd verder op de N200. Sla rechtsaf naar de A. Hofmanweg. Sla linksaf om op de A. Hofmanweg te blijven.
Sla rechtsaf naar de Waarderweg. Vervolg de weg tot de Vondelweg. Het Spaarne Gasthuis ligt aan uw
rechterhand.
Vanaf Alkmaar
Ga de A9 op richting Haarlem/ Amsterdam. Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Beverwijk en volg
de borden A22 richting Beverwijk/ IJmuiden/ Haarlem-Noord. Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt
Velsen en volg de borden A208/ N202 richting IJmuiden/ Velserbroek/ Haarlem-Noord. Neem de afslag
Spaarndam richting Spaarndam/ Haarlem-Noord. Sla linksaf naar de Hoofdstraat. U ziet het Spaarne
Gasthuis voor u.
Openbaar vervoer
Het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord is zeer goed bereikbaar met het OV. De buslijnen 2, 3, 14, 73, 385
en 567 stoppen voor het Spaarne Gasthuis.
Met de fiets
Bij het Spaarne Gasthuis is ruim voldoende gelegenheid om uw (elektrische) fiets te parkeren. Plan uw
route op maps.google.nl en kies de optie ‘fiets’ om te zien hoe u het snelst per fiets bij het Spaarne
Gasthuis komt.

