Beste KLM Road Runners,
Dit jaar wordt de Oliebollenloop gehouden op zaterdag 27 december 2014.
Kom op sportieve wijze het jaar afsluiten, of kom voor de gezelligheid meehelpen. De
loop wordt gehouden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, bij ingang de "Oase" aan
de Vogelenzangseweg in Aerdenhout.(kaart)
Afstanden:
5 km
10 km
20.8 km

start om 12.05 uur
start om 12.00 uur
start om 12.00 uur

inschrijfgeld € 6,inschrijfgeld € 6,inschrijfgeld € 6,-

Na twee uur wordt het parcours opgeruimd.

kaart in Google Earth

Inschrijving
De verkoop van startbewijzen is op de dag van de loop bij de start. Inschrijving is
mogelijk vanaf 10.30 uur. Het startbewijs is tevens toegangsbewijs voor de duinen.

Vervoer en parkeren: Let op! Er is beperkte (betaald) parkeergelegenheid voor
auto’s.
Routebeschrijving openbaar vervoer
Neem de trein naar station Haarlem of station Heemstede-Aerdenhout en nem dan bus 9
van Connexxion richting Den Haag. Bij de halte Waterleiding/Oase op de
Vogelenzangseweg stapt je uit.
Routebeschrijving auto
VANUIT AMSTERDAM/HAARLEM/HEEMSTEDE
Vanuit Amsterdam volgt je de N200/A200 richting Haarlem via Halfweg. Neem de afslag
Heemstede/Zandvoort en blijft de borden Zandvoort volgen. Of je volgt vanuit
Amsterdam de A9 richting Haarlem. Ook dan neemt je de afslag Zandvoort en blijft de
borden Zandvoort volgen. In beide gevallen passeert je het station
Heemstede/Aerdenhout. Let hier goed op! Na ongeveer 200 m ziet je een bord
Vogelenzang.
Sla hier linksaf de N206 op en blijf de weg richting Vogelenzang volgen. Ingang “de

Oase” van de Amsterdamse Amsterdamse Waterleidingduinen ligt na ongeveer 2 km aan
de rechterkant van de weg (tegenover de bushalte).
VANUIT LEIDEN
Richting Hillegom of De Zilk. Vervolgens ga je richting Vogelenzang. Passeer het dorp
Vogelenzang en rijdt verder op de N206. Na ongeveer 2,5 km, bij de bushalte, ga je
linksaf. Aan het einde van deze weg ligt het bezoekerscentrum.
Het bezoekerscentrum is bij de ingang ’de Oase’ van de Amsterdamse Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Met vriendelijke groeten / kind regards,
KLM Road Runners
WWW.KLMRRI.NL
Extra uitslagen doorgeven via deze LINK
34st WARR, 19-23 Oktober 2015, Dubai VAE
10% korting op hardloopschoenen, -kleding en -hardloopaccessoires. (Op vertoon van
KLM ID bij Intersport Duo, Hoofddorp) www.fit4run.nl

