
 

 

 

Routebeschrijving de Baak Noordwijk 
 
Adres 
De Baak Seaside 
Koningin Astrid Boulevard 23 
2202 BJ Noordwijk 
 
Vanuit de richting Amsterdam 
Ga naar de autosnelweg A4 richting Schiphol/Den. Bij knooppunt Burgerveen A4-A44, volg de A44 
richting Den Haag centrum/Leiden-West. Neem afslag 6 naar Noordwijk en sla rechtsaf naar de 
Leidsevaart/N444; zie verder plattegrond. 
 
Vanuit de richting Utrecht 
Volg de A2 naar Utrecht/Amsterdam. Bij kooppunt Holendrecht wisselen op de A9 naar 
Amstelveen/Schiphol/Haarlem (A9). Op het knooppunt Badhoevedorp rechts aanhouden en de afslag 
Den Haag/Schiphol nemen naar de A4. Bij knooppunt Burgerveen A4-A44, Den Haag 
centrum/LeidenWest (A44) volgen. Neem afslag 6 naar Noordwijk en sla af naar de Leidsevaart/N444; 
zie verder plattegrond. 
 
Vanuit de richting Rotterdam 
Volg de autosnelweg Rotterdam/Amsterdam (A13). Bij afslag 7 Rijswijk links aanhouden. Volg de 
aanwijzingen Den Haag Ring-Oost A4 Amsterdam E19 Utrecht E30. Op het knooppunt Ypenburg links 
aanhouden naar de A4. Op de A4 bij knooppunt 7 Zoeterwoude-Dorp rechts aanhouden. Vervolgens 
links aanhouden naar de Burgermeester Detmersweg/N206. Volg de borden naar 
Leiden/Voorschoten. Sla rechtsaf naar de Churchilllaan/N206. Blijf de N206 volgen tot de afslag 
richting Beeklaan en volg vanaf hier de borden naar Noordwijk; zie verder plattegrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Parkeren 
 
Graag attenderen wij je op parkeermogelijkheden rondom de Baak Seaside in Noordwijk. 
 
Vrij parkeren 

• Optie 1 | Parkeerterrein van de Baak (achterzijde van het gebouw) 
Dit parkeerterrein is bereikbaar via de Erasmusweg (maximum capaciteit 40 auto’s). Je kunt 
het parkeerterrein direct oprijden. Bij vertrek kun je bij de receptie een parkeermunt halen die 
nodig is om de slagboom te bedienen. Wij verzoeken je vriendelijk zo recht mogelijk in de 
vakken te parkeren, zodat de optimale capaciteit kan worden benut. 
 

• Optie 2 | Parkeren op (deel van) de Erasmusweg nabij de Baak (niet zijnde de boulevard) 
Niet ieder deel of iedere zijde van de Erasmusweg en/of overige straten in de wijk is vrij 
parkeren. Let daarom goed op de verkeersborden (verboden), gele strepen en de in- en 
uitritten van woningen. 
 

Betaald parkeren 
• Parkeren in de duinpan voor de Baak en op de Koningin Astrid Boulevard 

Het parkeren in de duinpan voor de Baak en op de boulevard is betaald parkeren. Wij 
beschikken over een gelimiteerd aantal vergunningen. Deze vergunning is gratis voor de duur 
van jouw verblijf. Je kunt je auto bij aankomst registeren door bij de receptie van de Baak 
Seaside het kenteken door te geven. De parkeerregistratie is geldig voor het gehele verblijf. 
Bij vertrek hoef je je niet af te melden. 

 
Heb je een elektrische en/of hybride auto? Op het parkeerterrein van de Baak (achterzijde van het 
gebouw) vind je een laadpunt van The New Motion, waar je met je pas gebruik van kunt maken. De 
kosten hiervoor bedragen €0,25 per KwH. 
 
 
Openbaar vervoer naar Noordwijk 
 
Vanuit Haarlem 
Neem de trein naar Leiden Centraal Station. Vanaf daar vertrekt bus 20 of 21 richting Noordwijk. De 
bus vertrekt ongeveer om het kwartier. ’s Avonds vertrekken de bussen om het half uur. Stap uit bij 
halte Picképlein, Noordwijk. Of neem de trein naar Voorhout. Vanaf het busstation vertrekt de Qliner 
385 richting Den Haag Centraal. Deze bus vertrekt om het half uur. In de avond vertrekken de bussen 
om het uur. Stap uit bij de halte Picképlein, Noordwijk. 
 
Vanuit Leiden 
Vanaf Leiden vertrekt bus 20 of 21 richting Noordwijk. De bus vertrekt ongeveer om het kwartier. In de 
avond vertrekken de bussen om het half uur. Stap uit bij halte Picképlein, Noordwijk.  
 
Vanuit Den Haag 
Neem bus 90 richting Lisse of de Qliner 385 richting Den Haag. Deze Qliner vertrekt vanaf het 
Centraal Station om het half uur. ’s Avonds vertrekken de bussen om het uur. Stap uit bij de halte 
Picképlein, Noordwijk. Bus 90 vertrekt zowel overdag als in de avond één keer in het uur. Stap uit bij 
de halte Picképlein, Noordwijk 


