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per AUTO  

Vanaf de rotonde Rottepolderplein  (= de kruising van de A200 met de A9):

Na via de rotonde de A200 richting Haarlem op te zijn gegaan, komt u bij een 
fly-over die rechts over het spoor gaat, daartoe LINKS AANHOUDEN. Ga die 
fly-over op en volg die. Links ziet u Ikea. Na twee stoplichten maakt de weg 
een bocht naar links. Daar houdt u de linker baan aan terwijl u rechtdoor blijft 
rijden. Bij de volgende stoplichten houdt u LINKS aan en rijdt a.h.w. rechtdoor,
maar volg DAARBIJ de pijlen naar LINKS. U rijdt nu steeds rechtdoor en 
passeert 4 stoplichten; bij het naderen van de brug LINKER baan aanhouden 
om RECHTDOOR te gaan over de rivier het Spaarne. Direct over de brug  
weer stoplichten. Steeds rechtdoor bij stoplichten. U ziet links van u het NS-
station Haarlem. Rechtdoor blijven rijden en na weer enkele stoplichten komt u
bij een rotonde (op de Verspronckweg). Hier neemt u de eerste afslag 
RECHTS (eigenlijk rechtdoor) hetgeen het vervolg is van de Verspronckweg.

U komt weer bij een rotonde en neemt de tweede afslag, RECHTS (270 º) en 
rijdt af op een 4-baansweg beveiligd met stoplichten. Steek die over en dan op
de LINKER rijbaan de spoorweg over en ga RECHTDOOR de Kleverlaan in tot
u bij een T-splitsing komt (de doorgaande weg gaat naar links), daar RECHTS 
de Korte Kleverlaan op. Die maakt weer een bocht naar links en direct aan het
einde daarvan vlak voor de zebra, ziet u een blauw bord naar RECHTS met 
daarop ‘DE JOSEPH-SCHOOL’. Ga dat weggetje in en u rijdt af op de zijkant 
van de Sparrenheuvel, waarin het Instituut is gevestigd. Als u dan naar links 
gaat, kunt u vrij parkeren aan de linkerkant of rechts op de parkeerplaatsen 
‘Hofstede Sparrenheuvel’. Aanbellen in de hal op het bellenpaneel links bij 
‘Zorgbalans’ die staat bij de 1ste verd. Rechts open ik dan een glazen deur.

per TREIN

Neem de trein naar station Bloemendaal richting Beverwijk, Uitgeest. Die trein 
rijdt elk half uur vanuit Amsterdam Centraal via Haarlem naar Bloemendaal. 
Verlaat het station in de rijrichting gezien aan de linkerkant. Dan loodrecht op 
het spoor de Zuider Stationsweg nemen. Die komt uit op de Hartenlustlaan, 
waar u links ingaat en die komt weer uit op de Bloemendaalseweg. Ook die 
naar links ingaan. Loop door, totdat er van rechts een soort doorgaande weg  
(de Mollaan) op de Bloemendaalseweg uitkomt, dan ziet u links het gebouw 
met pilaren ‘de Sparrenheuvel’, daarin bevindt zich het Instituut. Het is on-
geveer 12 minuten lopen. Aanbellen in de hal op het bellenpaneel links bij 
‘Zorgbalans’ die staat bij de 1ste verd. Rechts open ik dan een glazen deur.


