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Start VW Airhouse


Sla vanaf VW Airhouse bij Roel’s Cars en bikes rechtsaf, en 

de eerste weg links, de Einsteinstraat op.  

Neem de rotonde rechts, de Olympiaweg op. En bij de tweede rotonde 

rechtdoor. Neem de stoplichten rechts de van den Endelaan op. Rijd door 

tot je een rotonde tegenkomt, deze neem je linksaf (3e afslag) de 

Wilhelminalaan op. Aan het einde neem je op de rotonde de derde afslag. 

Dit is de 3e Loosterweg.

Eventuele tussenstop: The Tulip Barn  
3e Loosterweg 130, 2182 CX Hillegom 
thetulipbarn.com

Rijd naar het zuiden op de 3e Loosterweg, richting de Veenenburgerlaan 

Sla rechtsaf naar de Veenenburgerlaan 

Weg vervolgen naar de Loosterweg Noord  

Sla rechtsaf naar de Stationsweg 

Weg vervolgen naar de Delfweg  

Rijd naar het noorden op de Delfweg. Ga bij de rotonde rechtdoor naar 

de Ruigenhoekerweg. 

Weg vervolgen naar de Vogelaarsdreef

Koffie, ontbijt of lunch stop: Nederzandt (ook leuk voor kinderen)


Langevelderslag 52 - 54, 2204 AH Noordwijk 
Rijd naar het zuidwesten op de Vogelaarsdreef, richting de 
Langevelderslag 
Sla rechtsaf naar de Langevelderslag 
Sla rechtsaf richting de Langevelderslag 
Weg vervolgen naar de Langevelderslag 
Hier kun je je auto parkeren op het grote parkeerterrein 
(ook mogelijk met Yellowbrick). 

www.vwairhouse.nl

https://thetulipbarn.com
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Vanuit Nederzandt


Rijd naar het zuidoosten op de Langevelderslag, richting de 

Langevelderslag.  

Rijd helemaal uit, sla linksaf naar de Vogelaarsdreef 

Weg vervolgen naar de Ruigenhoekerweg 

Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Delfweg 

Sla linksaf naar de Zilkerbinnenweg

Rijd naar het noorden op de Zilkerbinnenweg, richting de Hoogduinweg 

(N442) 

Sla linksaf naar de Hoogduinweg 

Sla rechtsaf naar de Zilkerduinweg 

Vervolg de Zilkerduinweg tot je bij de kruising met de N206 komt, hier 

sla je rechtsaf  (richting de Tiltenberg). Vervolg de Zilkerduinweg. 

Ga rechtsaf de Margrietenlaan op, deze vervolgt in de Bartenweg en 

vervolgens in de Vogelenzangse weg. 

Vervolg de Vogelenzangse weg tot hij overgaat in de Boekenroodeweg.  

Hier ga je linksaf de Nachtegalenlaan in.  

Ga linksaf de Leeuwerikenlaan in en doorrijden tot de Zandvoorterweg. 

Hier ga je linksaf richting Zandvoort. 

De Zandvoorterweg (N201) loopt helemaal door Bentveld en Zandvoort. Je 
volgt deze weg helemaal richting het Casino. Vlak voor het Casino is 
een grote rotonde. Hier neem je de eerste afslag. De N201 gaat over in 
de N200.  
Volg de N200 helemaal langs de kust, tot je weer bij een rotonde komt. 
Neem de tweede afslag (weer rechtdoor), je houdt nog steeds de N200 
aan. De N200 gaat over in de Boulevard Barnaart. Vervolg de weg nog 
steeds. Hij heet nu Zeeweg.  
Neem op de rotonde vlak voor Overveen de tweede afslag. De rotonde 
daarna neem je de derde afslag. Je gaat de Bloemendaalseweg in.  
Neem de eerste links, de Hoge Duin en Daalseweg in. Deze vervolg je 
helemaal tot je bij Lowietje Bloemendaal uitkomt.  
De weg omhoog heet ‘het kopje van Bloemendaal’.
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Vanuit Lowietje


Vervolg de Hoge Duin en Daalseweg, richting HC Bloemendaal, tot hij 

over gaat in de Zomerzorgerlaan.  

Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Brederodelaan, hij gaat 

over in de Brederoodseweg.  

Sla linksaf de Velserendelaan in. Je komt langs de Ruine van Brederode 

(aanrader!). Vervolg de Velserendelaan (hij draait naar rechts)

Sla linksaf de Duin en Kruidbergerweg in.  

Vervolg deze tot je bij de Driehuizerkerkweg uitkomt. Hier sla je 

linksaf.  

Vervolg deze tot je bij een rotonde uitkomt. Hier vind je IJspaleis 

Driehuis (als je trek hebt in een ijsje…) 

IJspaleis Driehuizerkerkweg 61, 1985 EK Driehuis NH

Eventuele tussenstop: Lowietje Bloemendaal  
Hoge Duin en Daalseweg 5, 2061 AD Bloemendaal 
lowietje.nl  
Let op: op ma en di gesloten

Neem de derde afslag op de rotonde na het IJspaleis. Je komt op de 
Waterloolaan. Neem op de volgende rotonde de eerste afslag. Je komt op 
de Minister van Houtenlaan.  
Vervolg deze tot je op het Pontplein komt. Dit is een groot kruispunt. 
Neem deze rechts, je gaat de Stationsweg op. (Ga linksaf de Kanaaldijk 
op als je naar de sluizen van IJmuiden wilt, supergaaf om te zien) 
Deze rijd je helemaal uit, hij gaat over in de Parkweg. Deze vervolg je 
tot hij over gaat in de Amsterdamse weg. Je rijdt een heel stuk langs 
het water. Je rijdt door tot je het water over gaat, hierna ga je de 
eerste mogelijkheid links. Bij de T-splitsing weer links, de Zijkanaal 
C weg in.  
Deze rijd je helemaal uit, tot je op een splitsing komt. Dit heet de 
Spaarndammerdijk. Je moet links om de route te vervolgen.   

Rechts kun je richting Spaarndam. Spaarndam is de moeite waard om even 

doorheen te lopen. Er is ook een cafeetje en een ijssalon. Cafe de Toerist en diga IJs & koffie

https://lowietje.nl
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Vervolg de route weer

Vervolg de Spaarndammerdijk (niet Spaarndam in, maar richting Halfweg).  

Aan het einde van de Spaarndammerdijk sla je rechtsaf de Houtrakkerweg 

in. Deze vervolg je tot je bij een T-splitsing komt. Hier ga je 

rechtsaf de Wethouder van Essenweg in. Rijd door tot hij met de bocht 

mee draait en overgaat in de ouder Haarlemmerstraatweg. Je gaat onder 

de A200 door, je komt bij een groot verkeersplein. (Je kunt links. Hier 

vind je Amsterdam the Style Outlets) je vervolgt je weg rechts en 

gelijk links over het water (de ringvaart) om de route te volgen. Hier 

ga je rechts de Zwanenburgerdijk op.

Je vervolgt de Zwanenburgerdijk helemaal langs de ringvaart, tot je 

uitkomt bij de Hillegommerbrug.  

(Zwanenburgerdijk - Vijfhuizerdijk - Cruquiusdijk - Bennebroekerdijk - 

Hillegommerdijk) 

Ga de Hillegommerbrug over. Neem op de rotonde de tweede afslag. Ga na 

de benzinepomp links. Hier vind je VW Airhouse weer.  

www.vwairhouse.nl

Marconistraat 28, 2181 AK Hillegom



In de Hoofdstraat van Hillegom vind je verschillende terrassen, 

restaurants of andere Horeca gelegenheden.  
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Hillegomse lekkernijen


Houd je van chocolade? Dan zouden wij nog even stoppen bij Chocolaterie Pierre 

op de Hoofdstraat in Hillegom. Je kunt hier ook wat drinken of ijs 

halen en ze hebben een terras.  

Hoofdstraat 138, 2181 EH Hillegom. chocolateriepierre.nl  

Ben je meer van het gebak? Ga dan eens langs bij Banketbakkerij van Dam.  

Hoofdstraat 172, 2182 EP Hillegom. vandambanket.nl  

Hillegom heeft ook een bierbrouwerij bierbrouwerij Klein Duimpje 


Hier kun je op vrijdag, zaterdag of zondag naar het proeflokaal. 

Misschien zie je Erik de eigenaar, hij vertelt je alles over de 

brouwerij als hij tijd heeft! 

Hyacinthenlaan 2A, 2182 DE Hillegom. kleinduimpje.nl  

Houd je meer van vega(n)? Bezoek dan het Nissa cafe! Voor heerlijke koffie 

en lunch, buiten of op hun terras.  

Hoofdstraat 134, 2181 EH Hillegom. nissacafe.nl  

Liever een broodje afhalen? Dat kan bij Boter Kaas en Olijven  Hoofdstraat 117 

Hillegom. 

Trek in een wijntje met wat hapjes, dan kun je terecht bij Borreltijd Wijn & 

Spijs. Deze zit ook in de Hoofdstraat, nummer 107.  

Ook kun je een broodje eten op het terras bij Brasserie de Houttuin, Houttuin 6 

Hillegom.  

Liever trek in een patatje met? Cafetaria Turbo of Kwalitaria Hillegom. Hoofdstraat 

196 of Hoofdstraat 103.  

Nog meer restaurants vind je aan de andere kant van het dorp. Denk 

bijvoorbeeld aan de Soete Suikerbol, pannenkoeken, of het Alternatief. 

http://chocolateriepierre.nl
http://vandambanket.nl
http://kleinduimpje.nl
http://nissacafe.nl

