
Routebeschrijving Circus CliniClowns – Locatie Bleiswijk 
 
Kooilaan 3,  
2665 KR in Bleiswijk 
 
Vanuit het Noorden ( A4, A12, E30 ): 
 

 Neem de A4  naar de Hoefweg/ N209 in Bleiswijk vanaf de A12/E30 

 Vertrek in westelijke richting op de A4 

 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt 8-knooppunt Prins Clausplein-Leidschendam om de borden E30/A12 
richting Utrecht te volgen. 

 Neem afslag 8-Bleiwijk naar N209 richting Bleiswijk/Alphen a/d Rijn 

 Ga verder op de N209. Neem de Merenweg naar de Kooilaan 

 Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Hoefweg/N209 

 Sla linksaf naar de Hoekeindseweg 

 Sla rechtsaf om op de Hoekeindseweg te blijven 

 Ga rechtdoor op de Merenweg 

 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Kooilaan 

 U bent gearriveerd: Volg de parkeerboorden om te parkeren 
 
Vanuit het Oosten ( A1,E30, A28 en A12, E30 ): 
 

 Neem de A1/E30, A28 en A12/E30 naar de Hoefweg/N209 in Bleiswijk. Neem afrit 8-Bleiswijk vanaf de A12/E30 

 Neem afslag 31-Hengelo-Noord richting Hengelo-Noord/Weerselo/Deurningen 

 Voeg in op de A1 richting Hengelo/Almelo/Amsterdam 

 Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Azelo om de borden E30/A1 richting Amsterdam/Deventer te 

volgen 

 Volg de twee rechterrijstroken bij kooppunt Hoevelaken om de borden E30/A28 richting Amersfoort/Utrecht te 

volgen 

 Voeg in op de A28 

 Volg de twee rechterrijstroken bij het knooppunt Rijnsweerd om de borden E30/A27 richting den Haag/Breda te  

volgen 

 Volg de twee rechterrijstroken bij het knooppunt Lunetten om de borden E35/E30/A12 richting Rotterdam/Den 

Haag te volgend 

 Blijf op de A12/E30 in de richting den Haag/Zoetermeer/Waddinxveen 

 Neem afslag 8-Bleiswijk naar N209 

 Neem de Merenweg naar de Kooilaan 

 Sla linksaf naar de Hoefwef/N209 ( richting Bleiswijk/Rotterdam ) 

 Sla linksaf naar de Hoekeindseweg 

 Ga rechtdoor op de Merenweg 

 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Kooilaan. 

 U bent gearriveerd: Volg de parkeerborden om te parkeren 

 

Vanuit het Zuiden ( A2 en A12, E30 ) 

 Volg de A2 en A12/E30 naar de Hoefweg/N209 in Bleiswijk. Neem afrit 8-Bleiswijk vanaf de A12/E30 

 Houd rechts aan, rij door op de A2/E25 richting Amsterdam/S’ Hertongenbosch/Nijmegen 

 Blijf op de A2/E25 richting Amsterdam/s’ Hertogenbosch 

 Bij Knooppunt Oudenrijn volg de borden E25/E30/A12 richting Rotterdam/Den Haag 

 Bij de splitsing houd links aan en volg de borden den Haag/Zoetermeer/Waddinxveen 

 Neem afslag 8-Bleiswijk naar N209 richting Bleiswijk-Benthuizen 

 Ga verder op de N209 



 Neem de Merenweg naar de Kooilaan 

 U bent gearriveerd: Volg de parkeerborden om te parkeren 
 

Voor wegwerkzaamheden kijk op: www.vananaarbeter.nl 
 
Met het openbaar vervoer 
Vanaf Station Zoetermeer Oost is het ongeveer 11 minuten lopen naar de bushalte van Galenstraat, Zoetermeer. Vanaf hier 

vertrekt de stadsbus 173 richting bushalte Eendendreef, Bleiswijk. Vanaf de Eendendreef is het ongeveer 15min lopen naar 

de tent. 

Vanaf Station Zoetermeer Oost is het ongeveer 1 minuten lopen naar de bushalte Station Oost, Zoetermeer. Vanaf hier 

vertrekt de stadsbus 170 richting bushalte Berkelseweg, Bergschenhoek. Vanaf de bushalte Berkelseweg overstappen naar 

bus 173 richting bushalte Eendendreef. Vanaf Eendendreef is het ongeveer 15min lopen naar de Tent. 

 

Kijk voor actuele reistijden op www.9292.nl 

 

 

http://www.9292.nl/

