
Routebeschrijving Van Lanschot Senior Open 

 
Uit richting Amsterdam: 
-A10 richting Utrecht / Den Haag 
-Weg vervolgen naar de A4/E19 naar Haarlem / Den Haag 
-Vervolgens neemt u de afslag naar de A44 richting Sassenheim / Leiden-West / Den Haag Centrum 
-U vervolgt de weg naar de N44 / Rijksstraatweg richting Wassenaar-Zuid / Den Haag 
-Sla na 2,5 km rechtsaf de Rust en Vreugdlaan in  
 
Uit richting Utrecht: 

-A12 / E30 richting Den Haag 
-Na 56 km rechtsaf de N44 op 
-Sla na 6 km linksaf de Rust en Vreugdlaan in 
 
Uit richting Den Bosch: 
-A59 richting Nijmegen / Eindhoven / Utrecht 
-Neem afslag knooppunt Oudenrijn richting de A12 / E30 richting Ring Utrecht / Rotterdam / Den Haag / 
Amersfoort / Arnhem  
-Houd links aan om verder te gaan bij de A12 / E25 / E30. Ga verder op de A12 
-Na 56 km rechtsaf de N44 op 
-Sla na 6 km linksaf de Rust en Vreugdlaan in 
 
Uit richting Eindhoven: 
-A52 / A58  
-Neem afslag richting ’s Hertogenbosch / Amsterdam 
-Voeg in op de A2 
-Neem afslag knooppunt Oudenrijn richting de A12 / E30 richting Ring Utrecht / Rotterdam / Den Haag / 
Amersfoort / Arnhem  
-Houd links aan om verder te gaan bij de A12 / E25 / E30. Ga verder op de A12 
-Na 56 km rechtsaf de N44 op 
-Sla na 6 km linksaf de Rust en Vreugdlaan in 
 
Uit richting Hoek van Holland: 
-N466  
-Sla rechtsaf bij de N222, Veilingroute 
-Sla rechtsaf bij de N211 / E30 / Wippolderlaan  
-Ga verder op de E30 
-Neem een flauwe bocht naar rechts en voeg in op de A4 
-Neem afslag 8 op de N14 richting Wassenaar / N44 / Den Haag-Leidschenveen 
-Sla rechtsaf bij de N14 / Rijksweg 15  
-Flauwe bocht naar rechts bij de Wittenburgerweg 
-Neem op de rotonde de 2

e
 afslag op de rotonde, de Stoeplaan 

-Weg vervolgen naar de Groot Haesebroekseweg 
-Sla rechtsafbij Koekoekslaan 
-De Koekoekslaan draait naar rechts in de Rust en Vreugdlaan 
 

 


