
 

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

 

 

Adres Contact 

 

Livit Alphen aan den Rijn 
Meteoorlaan 4, afd. 312 
2402 WC Alphen aan den Rijn  

 

 

Telefoon   088 - 245 20 00 
Email        klantenservice@livit.nl 
Website    www.livit.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 
 
Neem de bus vanaf Alphen aan den Rijn treinstation. 
 
Beste optie 
Bus 169 richting Leiden Centraal. 
Uitstappen bij bushalte Rijnland Ziekenhuis. 
 
Looptijd 1 minuut 
Loop in zuidelijke richting over de Meteoorlaan en steek de Halverwege/Sterrenlaan over. Livit zit op 
afdeling 312 van het Rijnland Ziekenhuis. 
 
Andere opties 
Andere bushaltes op minder dan 10 minuten lopen zijn Eisenhowerlaan en Albert Schweitzerbrug. 
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Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

 

 

Met de auto 
 

 
 

Plan uw route via Google Maps  
 
Vanaf Utrecht 
Ga de A12 op richting Ring Utrecht. Houd links aan en volg de borden A12/Den Haag. Blijf 
op de rechterrijstrook om afrit 12a Bodegraven te nemen. Vervolg uw weg naar de N11 
richting Alphen aan den Rijn. Neem afslag 2 Alphen aan den Rijn-Oost. Houd rechts aan 
om rechtsaf te slaan richting Zwammerdam. Houd links aan om linksaf te slaan naar de 
Oranje Nassaubrug/Oranje Nassausingel. Vervolg uw weg naar de President Kennedylaan. 
Sla linksaf naar de Burgemeester Bruins Slotsingel 
Sla linksaf naar de Meteoorlaan. De Livit vestiging bevindt zich na 300 meter aan uw 
rechterzijde in het Alrijne Ziekenhuis. 
 
Vanaf Rotterdam 
Neem de A20 richting Dordrecht. Houd links aan en blijf op de A20. Later voegt u in op de 
A12. Neem afslag 12-Reeuwwijk richting N11. Sla rechtsaf naar de Goudsestraatweg/N459. 
Sla rechtsaf bij de eerste dwarsstraat. Volg de Goudsestraatweg. Neem de tweede afslag 
op de rotonde en volg de Goudsestraatweg. Neem de vierde afslag op de rotonde en voeg 
in op de N11. Neem afslag 2 Alphen aan den Rijn-Oost. Houd rechts aan om rechtsaf te 
slaan richting Zwammerdam. Houd links aan om linksaf te slaan naar de Oranje 
Nassaubrug/Oranje Nassausingel. Vervolg uw weg naar de President Kennedylaan. Sla 
linksaf naar de Burgemeester Bruins Slotsingel 
Sla linksaf naar de Meteoorlaan. De Livit vestiging bevindt zich na 300 meter aan uw 
rechterzijde in het Alrijne Ziekenhuis. 
 
Parkeren 

 Op het terrein 

 Gratis 

 Invalidenparkeerplaatsen aanwezig 
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