
ROUTEBESCHRIJVING  

ALFREDS restaurant business & huwel i jkslocat ie  
 
VOOR DE NAVIGATIE KUNT U HET BESTE RAADHUISSTAAT 93 INTOETSEN !  
 
AMSTERDAM  A4 richting Den Haag. Afslag Nieuw Vennep-Alphen a/d Rijn. Vervolg route A & B. 
 
DEN HAAG A4 richting Amsterdam. Afslag Alphen aan den Rijn. Rechtsaf de N11 vervolgen 

richting Alphen a/d Rijn-Gouda. U neemt de afslag naar rechts Ring Oost-Centrum- 
Nieuwkoop-Ter Aar-Boskoop (N207). Na de afslag gaat u bij de eerste 
verkeerslichten rechtsaf. Aansluitend bij de daarop volgende twee verkeerslichten 
rechtdoor. Bij het volgende verkeerslicht linksaf De Rijnbrug over richting Centrum-
Lage Zijde-Zegersloot. Vervolg route B. 

 
DEN HAAG A12 richting Utrecht. Afslag Alphen aan den Rijn-Bodegraven. Borden volgen 

richting Alphen a/d Rijn (N11). Vervolg deze weg rechtdoor. Aansluitend de afslag 
nemen richting Ring Oost-Centrum-Ter Aar-Nieuwkoop-Boskoop. Na de afslag 
gaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf richting Ter Aar-Nieuwkoop (N207). 
Aansluitend bij de daar op volgende twee verkeerslichten rechtdoor. Bij het 
volgende verkeerslicht gaat u linksaf De Rijnbrug over, richting Centrum-Lage 
Zijde-Zegersloot.Vervolg Vervolg route B. 

 
UTRECHT A12 richting Den Haag. Afslag Alphen aan den Rijn-Bodegraven. Borden volgen 

richting Alphen a/d Rijn (N11). Vervolg deze weg rechtdoor. Aansluitend de afslag 
nemen richting Ring Oost-Centrum-Ter Aar-Nieuwkoop-Boskoop. Na de afslag 
gaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf richting Ter Aar-Nieuwkoop (N207). 
Aansluitend bij het daar op volgende verkeerslicht rechtdoor. Bij het volgende 
verkeerslicht gaat u linksaf De Rijnbrug over, richting Centrum-Lage Zijde-
Zegersloot.Vervolg Vervolg route B. 

 
ROTTERDAM A20 gaat over in de A12 richting Gouda-Utrecht. Afslag Alphen aan den Rijn-

Bodegraven-Reeuwijk. Borden Bodegraven-Alphen a/d Rijn volgen (N11, een 
mooie route door het groene Hart van Holland). Aansluitend de afslag nemen 
richting Ring Oost-Centrum-Ter Aar-Nieuwkoop-Boskoop. Na de afslag gaat u bij 
de eerste verkeerslichten rechtsaf richting Ter Aar-Nieuwkoop (N207). Aansluitend 
bij het daar op volgende verkeerslicht rechtdoor. Bij het volgende verkeerslicht 
gaat u linksaf De Rijnbrug over, richting Centrum-Lage Zijde-Zegersloot.Vervolg 
Vervolg route B. 

 
 
LEIDEN N11 richting Alphen a/d Rijn-Gouda. U neemt de afslag naar rechts Ring Oost-

Centrum- Nieuwkoop-Ter Aar-Boskoop (N207). Na de afslag gaat u bij de eerste 
verkeerslichten rechtsaf. Aansluitend bij de daarop volgende twee verkeerslichten 
rechtdoor. Bij het volgende verkeerslicht linksaf De Rijnbrug over richting Centrum-
Lage Zijde-Zegersloot. Vervolg route B. 

 
 
ROUTE A Bord Ring Alphen a/d Rijn, gevolgd door bord Ring Noord (De Zegerbaan) Gouda-

Utrecht-Nieuwkoop aanhouden. Vermijd Ring West naar rechts !! Aan uw  
 linkerhand passeert u een Shell station en rechts de Golfbaan Zegersloot. 
   Over de Zegerbrug, gaat u op het verkeersplein rechtsaf richting Ring Oost  

 Gouda-Utrecht-Nieuwkoop (N207). De weg vervolgen langs het Aar-kanaal, bij  
 het volgende verkeersplein houdt u rechtdoor aan. Bij de eerstvolgende  

   verkeerslichten sorteert u rechts voor. U gaat De Rijnbrug over voor richting  
   Centrum-Lage Zijde-Zegersloot. Vervolg route B. 
 
ROUTE B  Na De Rijnbrug direct links voorsorteren; dit is bij de eerste stoplichten, dan 

linksaf woonwijk Beerendrecht in. U vervolgt de Paltrokmolen richting Park 
Rijnstroom-Raadhuisstraat. Na diverse verkeersdrempels en bochten ziet u aan uw  

   rechterhand een grote zwarte vlag van ons restaurant hangen, hier kunt u het park  
   inrijden tot aan ALFREDS aan uw linkerhand.  
 
PARKEREN  Vanaf de ingang van het park is er gelegenheid tot parkeren. Mochten deze plaatsen  
   bezet zijn, rijdt u terug het park uit naar rechts. Hier kunt u aan beide kanten  

  van de weg parkeren. Via een voetgangerspad heeft u een kleine, maar een  
  mooie wandeling door Park Rijnstroom. Graag tot ziens !  
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