
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Haarlem  
 
Bezoekadres 
Stationsplein 70  
2011 LM Haarlem  
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
www.juridischloket.nl 
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Let op: momenteel zijn de Kruisweg en Jansweg in Haarlem vanaf het Bolwerk afgesloten voor autoverkeer. 
Hierdoor is het Juridisch Loket Haarlem moeilijk bereikbaar met de auto. Bezoekers van het Juridisch Loket 
Haarlem worden aangeraden om met het openbaar vervoer te komen. 
 
Route per auto  
 
Vanaf Alkmaar 

 Bij de splitsing van autosnelwegen Beverwijk rechts aanhouden op A22/Velsertunnelweg Noord en volgt u de 
borden (Beverwijk IJmuiden Haarlem-Noord Corus). 

 Bij de aansluiting IJmuiden houdt u schuin rechts aan naar A208 en volgt u de borden(IJmuiden Velserbroek 
Haarlem-Noord). 

 Op de A22/Velsertunnelweg Zuid houdt u na 510 meter schuin links aan naar de A208 en volgt u de borden 
(Velserbroek Santpoort Haarlem-Noord). 

 Op N208/Delftlaan slaat u na 6430 meter linksaf de Kleverlaan, op de rotonde de tweede afslag naar de 
Verspronkweg.  

 Op de Verspronkweg neemt u na 660 meter rotonde tweede afslag en vervolgt u de Verspronkweg. 

 U gaat rechtdoor het Staten Bolwerk en rechtdoor het Prinsen Bolwerk. 

 Voor de brug gaat u rechtsaf de Friese Varkenmarkt op (langs het Spaarne).  

 Dan rechtsaf de Parklaan op.  

 Vervolgens bij het stoplicht rechtsaf naar de Jansweg en linksaf naar de Lange Herenstraat.  

 Dan is rechts van u de parkeergarage Stationsplein. Deze ligt naast het Juridisch Loket. 
 
Vanaf Amsterdam/Halfweg 

 Op de Haarlemmerweg /S103 volgt u de borden Haarlem.  

 Bij de aansluiting Halfweg rijdt u vervolgens op de N200/Amsterdamsevaart richting Haarlem.  

 U volgt de borden (Centrum Zandvoort) en aan het einde van de Amsterdamsevaart bij de Amsterdamse 
Poort slaat u rechtsaf. U bent nu op de N200/Gedempte Oostersingelgracht.  

 Bij het 1e stoplicht slaat u linksaf naar de Papentorenvest.  

 U gaat met de bocht mee naar links en over der brug rechtsaf naar de Koudenhorn.  

 Vanaf hier volgt u de borden richting de parkeergarage Stationsplein. U gaat rechtdoor de Hooimarkt op.  

 Dan linksaf slaan naar de Parklaan.  

 Vervolgens bij het stoplicht rechtsaf Jansweg inrijden.  

 Dan linksaf de Lange Herenstraat in.  

 Rechts van u ligt de parkeergarage Stationsplein. Deze ligt naast het Juridisch Loket. 
 
  

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

Route per openbaar vervoer  
 
Per trein 
U stapt uit op station Haarlem Centraal. U loopt naar de stationsuitgang richting Centrum (zuid) (dus niet de 
uitgang Kennemerplein). U komt uit bij de bushaltes aan het Stationsplein. Recht tegenover de uitgangen van 
het station, achter de busstandplaatsen, ziet u een flatgebouw met winkels eronder en een sporthal. U loopt 
richting de winkels, sporthal en parkeergarage (met het station in de rug). U vindt u het Juridisch Loket in de 
linkerhoek van de winkels. 
 
Per bus 
U stapt uit bij het Stationsplein. Met het station in de rug, ziet u een flatgebouw met winkels eronder en een 
sporthal. U loopt richting de winkels, sporthal en parkeergarage. U vindt u het Juridisch Loket in de linkerhoek 
van de winkels. 
 
Let op: de huisnummers op het Stationsplein zijn door elkaar genummerd. De Lange Herenstraat 7 ligt aan de 
achterkant van het Juridisch Loket. Als u hier bent aangekomen, dient u dus rondom te lopen om bij de ingang 
van het Juridisch Loket te komen.  
  
 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

