
Vanuit Alkmaar 

De A9 richting Haarlem. Voorbij Uitgeest afslag Haarlem-Noord (rechts aanhouden en via Velsertunnel, uit de tunnel wederom 
rechts aanhouden). U komt Haarlem binnen over de N208 (randweg Haarlem). U vervolgt deze weg circa 8 kilometer. Na een 
90 graden bocht naar links (onder treinviaduct door) neemt u de stoplichten rechtsaf. Bij de volgende stoplichten wederom 
rechtsaf richting Aerdenhout / Zandvoort. Zie verder *

Vanuit Amsterdam 

De A4 richting Den Haag. Afslag A9 richting Haarlem-Alkmaar. Vervolgens neemt u de afslag Haarlem-Zuid / Zandvoort 
(N205). Volg steeds de borden Haarlem-Zuid / Zandvoort (N205) en later Heemstede / Zandvoort (N205). Vervolgens linksaf 
borden Zandvoort / Heemstede / Den-Haag (N205) en na ca 2 kilometer rechtsaf borden Zandvoort / Alkmaar (N205). Einde 
links richting Zandvoort (Heemstede / Zandvoort N201). Bij verkeerslichten gaat u rechtsaf richting Aerdenhout / Zandvoort 
(N201). Zie verder *

Vanuit Utrecht 

De A2 richting Amsterdam en afslag A9 richting Haarlem / Alkmaar. Vervolgens neemt u de afslag Haarlem-Zuid / Zandvoort 
(N205). Volg steeds de borden Haarlem-Zuid / Zandvoort (N205) en later Heemstede / Zandvoort (N205). Vervolgens linksaf 
borden Zandvoort / Heemstede / Den-Haag (N205) en na ca 2 kilometer rechtsaf borden Zandvoort / Alkmaar (N205). Einde 
links richting Zandvoort (Heemstede / Zandvoort N201). Bij verkeerslichten gaat u rechtsaf richting Aerdenhout / Zandvoort 
(N201). Zie verder *

Vanuit Leiden 

Volgt u de N206 via Noordwijk / De Zilk. U rijdt door Vogelenzang en volgt het bord N206 doorgaand verkeer. Vervolgens 
houdt u Overveen / Bloemendaal aan. U komt nu door Aerdenhout via de Oosterduinweg. Deze gaat over in de Elswoutslaan. 
Direct na de wegversmalling gaat u linksaf het parkeerterrein op (dus vóór het poortgebouw). Al wandelend via het 
poortgebouw volgt u de bordjes naar de Orangerie.

* In Heemstede passeert u het station Heemstede-Aerdenhout dat over de weg ligt. Onder het station door neemt u de 
eerste rotonde rechtsaf richting Overveen. U rijdt nu over de Oosterduinweg (circa 1,8 kilometer) welke overgaat in de 
Elswoutslaan. Direkt na de wegversmalling gaat u linksaf het parkeerterrein op (dus vóór het poortgebouw). Al wandelend via 
het poortgebouw volgt u de bordjes naar de Orangerie.

Bent u in het bezit van een parkeervignet? Dan kunt u gebruik maken van de leveranciersingang. Dit is de slagboom gelegen 
tussen de parkeerplaats en het poortgebouw. Rij op tot aan de slagboom en maak gebruik van de intercom om uw komst te 
melden. Volg verdere instructies zoals vermeld op het vignet.

N.B. Landgoed Elswout is een uniek natuurpark gelegen in de Randstad. Onder andere vanwege loslopende dieren zoals 
tamme en wilde herten, gevogelte en jong gebroed alsmede spelende kleine kinderen is het park autovrij. Mede daardoor 
blijft het karakter van dit landgoed zo uniek. Uitsluitend middels een vooraf uitgegeven parkeervignet (verkrijgbaar via de 
opdrachtgever) is toegang met de auto mogelijk. Deze optie is zeer beperkt en uitsluitend voor invaliden of ouderen bedoeld.

Om gasten nu én in de toekomst te kunnen laten genieten van een prachtig landgoed, verzoeken wij u om bij nachtelijk vertrek 
de rust op het landgoed te respecteren. Eveneens verzoeken wij u om niet te claxoneren bij vertrek. Bewoners en omwonenden 
van het landgoed danken u hartelijk voor uw medewerking !
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