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ROUTEBESCHRIJVING 
 
 
Vanaf Heemstede per auto: 
Bij Claus Partyhouse rechtsaf. (richting Floriande/ Overbos)  Deze weg een paar km. volgen 
(u komt o.a. langs een rotonde) U blijft rechtdoor gaan tot u aan een iets groter kruispunt 
komt (met de IJweg) ook hier gaat u rechtdoor. U ziet direkt na deze kruising een bord 
met Toolenburg en een i-bord. Na deze borden neemt u de eerste weg rechts 
(Schoonenburgsingel) Deze volgt u, er komen enkele bochten en veel drempels. Bij een  
T-splitsing houdt u rechtsaan. De Schoonenburgsingel gaat hier over in de Rondenburglaan. 
Ook deze volgen. U ziet na een paar honderd meter aan uw rechterhand een aantal grote 
appartementengebouwen. Als u deze voorbij bent komt u vanzelf over een klein wit 
bruggetje. Na het bruggetje is het de eerste straat rechts. De praktijk is in het laatste 
huis aan uw rechterhand. 
 
 
Vanaf de A4 (Aalsmeer) per auto: 
Borden Hoofddorp volgen en bij het eerste stopl. in Hoofddorp ( Crown-plaza hotel) linksaf. 
U krijgt direct weer een stopl. en rijdt hier rechtdoor. (van Heuven Goedhartlaan)   
Deze weg een paar km. volgen (u passeert heel veel stoplichten!) tot een groot kruispunt 
met stopl. waar u aan uw rechterhand het politiebureau ziet.  Ook hier rechtdoor (over het 
water) en vervolgens niet direct over het water linksaf, maar nog even rechtdoor en dan bij 
de tweede stoplichten links.  (H. van Somerensingel)  Deze weg (die een paar flauwe 
bochten maakt) volgen tot aan de busbaan.  (Daar staat een wit hekje langs)  De doorgaande 
weg lijkt daar naar rechts te gaan, maar u gaat schuin links/rechtdoor de busbaan over.  
(Nog steeds H. van Somerensingel) 
Niet direct aan de andere kant van de busbaan naar rechts gaan, maar de tweede weg 
rechts nemen.  (Maria Rutgerslaan)  Deze volgen (u maakt vanzelf een bocht naar links en 
één naar rechts) , na de bocht naar rechts neemt u de eerste weg links.   
U rijdt nu in de A. Mankes-Zernikestraat.   
De praktijk is in het laatste huis rechts. 
 


