GGD KENNEMERLAND, Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem, Tel: 023 - 5159500
ROUTEBESCHRIJVING
MET OPENBAAR VERVOER
Vanaf station Haarlem
U kunt met bus 4 (richting Heemstede) naar de Zijlweg. De rit duurt ongeveer 10 minuten. U stapt uit bij de
halte Nova College. U kunt de GGD vinden tegenover het Nova College. Zie bord GGD/Brandweer.
Vanaf station Haarlem kunt u ook een (trein)taxi’s nemen.
Vanaf station Heemstede-Aerdenhout

U kunt met bus 4 (richting IJmuiden) naar de Zijlweg. De rit duurt ongeveer 15 minuten. U stapt uit bij
de halte Nova College. U kunt de GGD vinden tegenover het Nova College. Zie bord GGD/Brandweer.
Lopend vanaf station Haarlem, circa 20 minuten
U gaat naar de voorkant van station Haarlem. U loopt rechtsaf richting Kruisweg.
De Kruisweg steekt u over richting de Rozenstraat. Aan het eind van de Rozenstraat gaat u met een bocht naar
rechts. U loopt vóór het viaduct langs naar de Kinderhuissingel.
De eerste straat gaat u naar rechts. Dit is de Johan van Vlietsstraat. Aan het eind van deze straat gaat u linksaf de
Duvenvoordestraat in. Aan het eind van deze straat gaat u rechts de Zijlweg op.
U loopt onder het spoorviaduct door. Vlak voor het eind van de Zijlweg ziet u aan uw linkerhand de GGD. Zie
bord GGD/brandweer.
MET EIGEN VERVOER
Vanuit de richting Velsen/Alkmaar (A208)
Volg borden Haarlem en Haarlem-Noord op de Westelijke Randweg.
Bij het vijfde stoplicht linksaf de Zijlweg op.
Vervolgens gaat u de eerste straat rechts (na het Nederlands Bijbelgenootschap). U volgt de borden GGD/
brandweer.
Vanuit de richting Amsterdam/Rottepolderplein
Vanaf knooppunt Rottepolderplein neemt u de A200 richting Haarlem.
In Haarlem volgt u de A200/N200 tot de T-kruising (Amsterdamse Poort). U gaat linksaf, via de Amsterdamse
Poort, richting de Lange Herenvest.
Aan het eind van de Lange Herenvest gaat u bij de stoplichten rechtsaf..
U gaat over de brug (Spaarne) naar rechts en bij de eerste stoplichten naar links de Kampervest op.
Bij de derde stoplichten gaat u rechtsaf de Wilhelminastraat in. Bij de derde stoplichten links aanhouden.
U rijdt over de brug naar rechts en gaat bij de eerste stoplichten naar links.
U rijdt nu de Zijlweg op. Vlak voor het eind van de Zijlweg ziet u aan uw linkerhand (vóór het Nederlands
Bijbelgenootschap) de GGD. Zie bord GGD/brandweer.
Let op: weinig parkeerplaatsen
Bij de GGD zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen. Soms moet u hierdoor verder weg parkeren en een stukje
lopen. Houdt u daar rekening mee wanneer u een afspraak heeft. De buurt grenzend aan het GGD /Brandweer
gebouw is vignetten gebied en op de Zijlweg kunt u betaald parkeren.
In de routebeschrijving is geen rekening gehouden met wegwerkzaamheden.

Kijk voor actuele openbaar vervoer informatie op www.9292ov.nl

