
Antoni van Leeuwenhoek 
Radiotherapie Hoofddorp 
Spaarnepoort 1 
2134 TM Hoofddorp 
tel. 023-890 9600/9602 
 
Routebeschrijving Antoni van Leeuwenhoek, afdeling Radiotherapie, 
Hoofddorp 
 
Op deze zijde vindt u een routebeschrijving naar het Antoni van Leeuwenhoek als u op het terrein van het 
Spaarne ziekenhuis bent. 
 
De afdeling Radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek is gevestigd aan de  
achterzijde van het Spaarne Ziekenhuis.  
                                                                                 
               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

         
Er zijn acht parkeerplaatsen gereserveerd voor de afdeling Radiotherapie, recht tegenover onze entree. Hier 
mag u parkeren. 
Op dit parkeerterrein is het betaald parkeren. Er is een pinbetaalautomaat in de hal van ons gebouw. Als u 
met contant geld wilt betalen, kunt u de betaalautomaat bij de achteringang van het Spaarne Ziekenhuis 
gebruiken, deze bevindt zich 100 meter naar rechts. De kosten voor het parkeren zijn €1,- per 36 minuten, 
met een maximaal dagtarief van €15,-. 
 
Wanneer u gebruik wilt maken van een rolstoel, kunt u deze lenen in onze hal d.m.v. een euromuntstuk.  

 
Sla rechtsaf bij de eerste splitsing 

 
Houd links aan voor het parkeerterrein van 
bezoekers (P) 

 
U vindt ons aan het begin van de parkeerplaats op 
de begane grond van het Oncologisch Centrum 



Routebeschrijving Antoni van Leeuwenhoek, afdeling Radiotherapie, 
Hoofddorp 
 
Op deze zijde vindt u een routebeschrijving naar het Antoni van Leeuwenhoek vanuit de verschillende steden 
in de omgeving, voor zowel de auto als het openbaar vervoer. 
 
 
Met de auto 
 
Vanuit Hoofddorp 
U rijdt via de N201 Weg om de Noord/ Kruisweg richting Heemstede. Ter hoogte van het oranje busstation 
(aan uw linkerhand) en nog voor het viaduct (recht vooruit) gaat u naar links. 
Zie voorzijde voor verdere beschrijving. 
 
Vanuit Haarlem  
Mogelijkheid A  
U rijdt via de N200 Amsterdamse Vaart naar de rotonde Rottepolderplein en neemt de rechterafslag naar 
A205 Haarlem- Zuid. Volg deze en neem direct de linkerafslag richting Hoofddorp, N205 Drie Merenweg. Volg 
deze weg en na enkele kilometers bij de 3e verkeerslichten gaat u linksaf richting Hoofddorp. Bij de kruising 
met de N201 Kruisweg rechtsaf richting Heemstede. Direct linksaf slaan bij het eerstvolgende verkeerslicht. 
Zie voorzijde voor verdere beschrijving. 
Mogelijkheid B  
U rijdt via de A205 Oude Schipholweg of parallel via de Boerhaavelaan in Schalkwijk richting Hoofddorp. Bij de 
verkeerslichten gaat u richting Hoofddorp, N205 Drie Merenweg. Volg deze weg en na enkele kilometers bij de 
derdeverkeerslichten gaat u linksaf richting Hoofddorp. Bij de kruising met de N201 Kruisweg rechtsaf richting 
Heemstede. Direct linksaf slaan bij het eerstvolgende verkeerslicht. Zie voorrzijde voor verdere beschrijving. 
 
Vanuit Heemstede. 
U rijdt via de Heemsteedse Dreef N201 naar Hoofddorp. U blijft de weg volgen en slaat bij de verkeerslichten 
direct na het viaduct rechtsaf. Zie voorzijde voor verdere beschrijving. 
 
Vanuit Nieuw-Vennep/Hillegom/Lisse  
U rijdt via de N205 Drie Merenweg richting Hoofddorp. Bij de verkeerslichten gaat u rechts u richting de N201 
Hoofddorp. Bij de verkeerslichten op de kruising met de N201 Kruisweg gaat u naar rechts en direct de 
volgende verkeerslichten naar links. Zie voorzijde voor verdere beschrijving. 
 
Vanuit Den Haag  
U neemt op de snelweg A4 de afslag Hoofddorp/Aalsmeer. Onderaan de afslag gaat u links, richting  
Hoofddorp. U rijdt via de N201 Weg om de Noord/ Kruisweg richting Heemstede. Volg deze weg en na enkele 
kilometers ziet u, vlak voor het viaduct, aan uw linkerhand het Spaarne Ziekenhuis liggen. U gaat bij de 
verkeerslichten links. Zie voorzijde voor verdere beschrijving. 
 
Vanaf de snelweg vanuit Alkmaar/Amsterdam  
U rijdt via de A5 of de A9 naar de afslag Haarlem-Zuid, vervolgens neemt u direct de linkerafslag richting 
Hoofddorp, N205 Drie Merenweg. Volg deze weg en na enkele kilometers bij de derde verkeerslichten gaat u 
linksaf richting Hoofddorp. Bij de kruising met de N201 Kruisweg rechtsaf richting Heemstede. Direct linksaf 
slaan bij het eerstvolgende verkeerslicht. Zie voorzijde voor verdere beschrijving. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Met het openbaar vervoer                                                                                                                     
 
Het Spaarne Ziekenhuis ligt naast het busstation. Buslijnen die voor de deur stoppen zijn:                                          
Lijn 140: Station Haarlem – Uithoorn 
Lijn 168: Station Hoofddorp – Spaarne Ziekenhuis 
Lijn 169: Station Hoofddorp – Spaarne Ziekenhuis 
Lijn 179: Station Hoofddorp – Station Amsterdam Sloterdijk 
Lijn 268: Station Hoofddorp – Spaarne Ziekenhuis 
Lijn 300: Station Haarlem - Amsterdam Bijlmer Arena 
Lijn 401: Station Hoofddorp - Bennebroek Anemonenplein  
 
Om vanuit de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis binnendoor naar de afdeling Radiotherapie 
van het Antoni van Leeuwenhoek te lopen, kunt u route 10 volgen. 
                


