Routebeschrijving Kleurtonen (Haarlem)
Routebeschrijving vanaf A9
•
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•
•
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•
•

Vanaf de À9 neemt u afslag Haarlem (let op: niet Haarlem-Zuid)
Richting Haarlem volgen en doorrijden tot T-splitsing bij monumentale poort
Bij T-splitsing rechtsaf slaan
e
Onder spoor door en bij 2 verkeerslichten linksaf slaan (is wederom T-splitsing)
Rechtdoor over brug, langs NS station
e
Na NS station 2 verkeerslicht scherpe bocht naar links, onder spoorbrug door
e
Onder spoor door weg naar rechts volgen; na 100 meter 1 rechts (Pieter Kiesstraat)
e
2 straat rechts (Coltermanstraat)
Uitrijden tot T-splitsing (50 meter)
Links, schuin aan de overzijde treft u Duvenvoordestraat 104
Voor parkeren (vergunninghoudersgebied) kunt u een bezoekersparkeerschijf bij ons vragen.
Mocht die al uitgegeven zijn, dan vindt u direct om de hoek (Johan van Vlietstraat) bij de kapper
voor de deur 2 betaalde parkeerplaatsen.

Routebeschrijving met openbaar vervoer
Vanaf NS Station Haarlem centraal loopt u in 10 minuten naar Kleurtonen. Uit het station aan de
centrumzijde gaat u naar rechts door de Rozenstraat, deze loopt u uit. U volgt de weg. Houdt daarbij
e
het spoor aan uw rechterhand, na een spoorwegviaduct en een oud gebouw (Olympia) gaat u de 1
straat rechts (Johan van Vlietstraat). Einde straat volgt u de scherpe bocht naar links en na 50 m. aan
uw rechterhand vindt u Kleurtonen, Duvenvoordestraat 104.
NB. Momenteel (december 2009) zijn er werkzaamheden aan het station Haarlem. Daarom is het
handiger om –gedurende de werkzaamheden- de uitgang zijde Kennemerplein te nemen. In een apart
document vind je de routebeschrijving van station naar Kleurtonen via het Kennemerplein.
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