Boomgaardlaan 20
2351 CR LEIDERDORP

www.covsleiden.nl

Route naar de COVS groep Leiden e.o.
Vanuit Amsterdam:
1. Volg de A4 richting Den Haag
2. Verlaat de A4 bij afslag 6 (Hoogmade)
3. Aan het einde van de afrit, ga de rotonde op en neem de eerste afslag, richting
Leiderdorp (Persant Snoepweg)
4. Neem op de volgende rotonde, de tweede afslag (Persant Snoepweg)
5. Neem op de volgende rotonde, de tweede afslag (Persant Snoepweg)
6. Neem op de volgende rotonde, de derde afslag (Simon Smitweg)
7. De weg maakt een bocht naar rechts en zo’n 2 kilometer gaat de weg linksaf
over de A4 heen.
8. Direct na de A4 ziet u een verkeersbord met daarop scouting, skeelerbaan en
COVS . Ga hier linksaf en rij vervolgens evenwijdig aan de snelweg, langs de
jachthaven.
9. Ons clubgebouw ligt, na de jachthaven, aan de rechterzijde.
Vanuit Rotterdam/Den Haag
1. Volg de A4 richting Amsterdam
2. Verlaat de A4 bij afslag 6a (Zoeterwoude Rijndijk)
3. Sla aan het einde van de afrit (bij de verkeerslichten) linksaf.
4. Sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf.
5. Volg deze weg (Willem van der Madeweg)
6. Bij de derde verkeerslichten de weg volgen (linksaf) de Hoge Rijndijk op
7. Sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Persant Snoepweg)
8. Sla bij de volgende verkeerslichten weer rechtsaf (Acacialaan)
9. Neem op de hierop volgende rotonde de eerste afslag (Ericalaan)
10. Ga bij de volgende kruising rechtdoor, over de snelweg A4 heen.
11. Direct na het viaduct ziet u een verkeersbord met daarop scouting, skeelerbaan
en COVS. Ga hier linksaf en rij vervolgens evenwijdig aan de snelweg, langs de
jachthaven.
12. Ons clubgebouw ligt, na de jachthaven, aan de rechterzijde.
Vanuit Utrecht
1. Volg de A12 richting Den Haag
2. Verlaat de A12 bij afslag 12a (Bodegraven)
3. Ga aan het einde van de N11, rechtsaf richting Leiden.
4. Zie nu verder bij de beschrijving vanuit Rotterdam, punt 5
Let op!
De accommodatie is gelegen aan de Boomgaardlaan 20 in Leiderdorp.
Dit is een nieuw adres dat nog niet bekend is bij de alle routeplanners op het
internet en de diverse navigatiesystemen. Zij plaatsen de Boogaardlaan 20 aan de
andere kant van de jachthaven! Vanaf die locatie moet u evenwijdig aan de
snelweg A4 rijden om bij onze accommodatie te komen. Deze ligt na de jachthaven,
aan de rechterzijde.

