Routebeschrijving landgoed De Olmenhorst
1) Vanuit richting Leiden/Wassenaar/Den Haag centrum:
• A44 in noordelijke richting
• afslag no 2. (Kaag-Dorp - Abbenes)
• einde afrit linksaf, doorrijden langs Hoofdvaart (aan uw rechterzijde)
• Door het dorpje Abbenes weg vervolgen tot rotonde.
• Deze rotonde voor ¾ nemen, richting Lisserbroek.
2) Vanuit richting Den Haag/Rotterdam:
• A4 in noordelijke richting
• Afslag no. 4 (Lisse, Hillegom, Alphen a/d Rijn)
• Einde afrit linksaf richting Hillegom/Lisse (N207)
• 1e afslag = Lisserbroek/Abbenes, dit volgen
• na ca. 2 km. rotonde “Tambourijn” op kruispunt Hoofdvaart/Lisserweg. Hier richting Lisserbroek.
3) Vanuit richting Amsterdam/ Schiphol:
• A4 in zuidelijke richting
• voorbij brugrestaurant komt splitsing A4/A44
• U neemt de A44 (rechter 2 rijbanen)
• afslag no. 1 (Oude Wetering – Lisserbroek)
• einde afrit rechts richting Lisserbroek
• Na 2 km. rotonde “Tambourijn” op kruispunt Hoofdvaart/Lisserweg. Hier richting Lisserbroek ( =
rechtdoor).
4) Vanuit richting Hoofddorp/Beukenhorst:
• vanaf NS-station richting Nieuw Vennep (Spoorlaan)
• in Nieuw Vennep langs industriegebied Spoorzicht naar Oosterdreef (richting N207)
• deze geheel volgen, maakt aan einde bocht naar rechts en heet dan Zuiderdreef
• bij stoplichten met Hoofdvaart aan overzijde water linksaf
• langs Hoofdvaart Nieuw Vennep verlaten; doorrijden tot rotonde “Tambourijn” op kruispunt
Hoofdvaart/Lisserweg, hier rechtsaf.
5) Vanuit richting Haarlem & Hoofddorp/Floriande:
• N 205 (langs Floriade / Vijfhuizen) helemaal zuidwaarts volgen tot einde
• N 207 linksaf (richting Nieuw Vennep centrum / A4)
• 1e afslag (= Getsewoud – zuid) nemen
• rotonde ¾ nemen (parallelweg terug)
• volgende rotonde wederom ¾ nemen = onder N207 door
• volgende rotonde wederom ¾ nemen (ter hoogte van de hoge bosschages rondom het landgoed.)
6) Vanuit Bollenstreek:
• Vanuit Lisse richting Lisserbroek
• Bij brug over Ringvaart (stoplichten) rechtuit de polder in.
• Deze weg leidt met ruime bocht naar links na ca. 1 km tot rotonde, hier rechts.
In alle gevallen:
• U bent nu op de Lisserweg en ziet in de verte al de boomgaarden van het landgoed uit het landschap
oprijzen.
• De Lisserweg nog ca. 1,5 km. (route 1 t/m 4), 500 meter (route 5 en 6) vervolgen
• Via de monumentale oprijlaan het landgoed betreden en parkeerverwijzing volgen. Dat betekent aan de
achterzijde van de grote boerderij, in de buurt van FARO architecten en in richting van de Landgoedwinkel

Hartelijk welkom!

