Routebeschrijving CEDAR/Stichting Lira
Bezoekadres: Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp
Met de auto
Vanuit Utrecht:
Kies vanaf de A2, afrit 2 richting Amstelveen / Haarlem / Schiphol naar de A9. U volgt de A9 en
neemt de afslag Schiphol / Den Haag naar de A4. Via de A4 richting Den Haag / Rotterdam
volgen.

Neem op de A4 afrit 3, Hoofddorp / Aalsmeer. Aan het einde van de afslag links af de N 201 op
naar Hoofddorp. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf de Van Heuven Goedhartlaan op.
Hier gaat u direct bij de stoplichten naar rechts de Kruisweg op. Direct aan uw rechterzijde ziet u
het Holland Office Center, waar CEDAR is gevestigd.
U kunt parkeren op de bezoekersplaatsen bij de hoofdingang. Als hier geen plek is kunt u links,
(richting gebouw 1 t/m4) achter de slagboom, op het grote parkeerterrein parkeren op de
plekken waar GEEN firmanaambordje staat. Aanmelden via de knop Cedar, bij geen gehoor kunt
u op het bordje van de receptie HOC drukken. Vanaf het grote parkeerterrein loopt u richting de
slagboom van het parkeerterrein, richting gebouw 5. De stoep blijven volgen met het pand aan
uw linkerhand, de ingang van gebouw 5 bevindt zich om de hoek.
Vanuit Amersfoort:
Kies de A1 richting Amsterdam. Op de A1 neemt u de afrit Amsterdam ZO / Haarlem / Schiphol
naar de A9. De A9 richting Amstelveen / Haarlem / Schiphol blijven volgen. U neemt de afslag
Schiphol / Den Haag naar de A4. Zie verder routebeschrijving vanuit Utrecht.
Vanuit Amsterdam:
Kies vanaf de Ringweg A10 de richting Schiphol / Haarlem / Den Haag. Via de A4 richting Den
Haag / Rotterdam volgen. Neem afrit 3, Hoofddorp / Aalsmeer. Zie verder routebeschrijving
vanuit Utrecht.
Vanuit Haarlem:
Kies de A9 richting Amsterdam / Den Haag. Op het knooppunt Badhoevedorp neemt u de afrit
Schiphol / Den Haag naar de A4. Via de A4 richting Den Haag / Rotterdam volgen. Neem afrit 3,
Hoofddorp / Aalsmeer. Zie verder routebeschrijving vanuit Utrecht.
Vanuit Den Haag:
Kies de A4 / A44 richting Schiphol / Amsterdam. Neem afrit 3, Hoofddorp / Aalsmeer. Aan het
einde van de afrit linksaf de N 201 op richting Hoofddorp / Heemstede. Bij de derde
verkeerslichten links af de Van Heuven Goedhartlaan op. Zie verder onder routebeschrijving
vanuit Utrecht.
Openbaar vervoer
Vanaf Amsterdam CS en vanaf Amsterdam Zuid / WTC vertrekt ieder half uur een trein richting
Hoofddorp. Vanaf Den Haag CS vertrekt ieder half uur een trein richting Amsterdam. Voor
Hoofddorp moet u in Leiden overstappen. U stapt uit bij Station Hoofddorp.
Vanaf hier loopt u in ongeveer 10 minuten: meer info kijk op http://www.9292ov.nl/.

