Routebeschrijving De Hart&Vaatgroep, Prinses Catharina Amaliastraat 10,
2496 XD Den Haag.
Per auto
Plan je route via Google Maps.

Komende vanuit richting Amsterdam











Je neemt op de A4 afrit 8 richting Leidschendam, Voorburg, Den Haag, Zoetermeer, Utrecht
(A12).
Blijf de weg volgen richting Den Haag, Zoetermeer, Utrecht.
Volg nadat je onder het viaduct bent doorgereden de borden richting Voorburg, Den Haag,
Zoetermeer, Utrecht (linkerbaan aanhouden).
Volg de weg in de richting Zoetermeer, Utrecht.
Neem aan het eind van het viaduct afrit 5 Forepark, Nootdorp.
Volg de borden Nootdorp, Den Haag-Ypenburg.
Bij de verkeerslichten ga je rechtsaf. Je rijdt nu op de Koningsbocht.
Aan het eind van de afrit ga je bij de verkeerslichten linksaf richting Nootdorp Centrum, Den
Haag-Ypenburg (Ypenburgse Stationsweg).
Deze volg je tot de kruising met verkeerslichten bij het station. Hier ga je rechtdoor, de
Guldenlaan in.
Je neemt de eerste weg rechts de parkeergarage in.
Komende vanuit richting Utrecht









Je neemt op de A12 na de spoorbrug afrit 5 Forepark, Nootdorp.
Aan het eind van de afrit kom je op een rotonde. Hier houd je richting Nootdorp, Den HaagYpenburg aan. Je neemt de rotonde driekwart.
Op het viaduct volg je de richting Nootdorp, Den Haag-Ypenburg.
Bij de verkeerslichten ga je rechtdoor, je bent dan op de Koningsbocht.
Aan het eind van de afrit ga je bij de verkeerslichten linksaf richting Nootdorp Centrum, Den
Haag-Ypenburg (Ypenburgse Stationsweg).
Deze volg je tot de kruising met verkeerslichten bij het station. Hier ga je rechtdoor, de
Guldenlaan in.
Je neemt de eerste weg rechts de parkeergarage in.

Komende vanuit richting Rotterdam/Delft










Je volgt op het knooppunt Ypenburg de richting Den Haag, Utrecht, Amsterdam.
Wanneer je knooppunt Prins Clausplein nadert, ga je richting A12 Voorburg, Den Haag,
Zoetermeer en Utrecht.
Volg de weg rechtsaf richting Zoetermeer, Utrecht.
Neem afrit 5 Forepark, Nootdorp.
Volg de borden Nootdorp, Den Haag-Ypenburg. Bij de verkeerslichten ga je rechtsaf
Je rijdt nu op de Koningsbocht.
Aan het eind van de afrit ga je bij de verkeerslichten linksaf richting Nootdorp Centrum, Den
Haag-Ypenburg (Ypenburgse Stationsweg).
Deze volg je tot de kruising met verkeerslichten bij het station. Hier ga je rechtdoor, de
Guldenlaan in.
Je neemt de eerste weg rechts de parkeergarage in.
Komende vanuit richting Den Haag Centrum/Voorburg







Je neemt op de A12 na het knooppunt Prins Clausplein afrit 5 Forepark, Nootdorp. Volg de
borden Nootdorp-Den Haag-Ypenburg.
Bij de verkeerslichten ga je rechtsaf. Je rijdt nu op de Koningsbocht.
Aan het eind van de afrit ga je bij de verkeerslichten linksaf richting Nootdorp Centrum, Den
Haag-Ypenburg (Ypenburgse Stationsweg).
Deze volg je tot de kruising met verkeerslichten bij het station. Hier ga je rechtdoor, de
Guldenlaan in.
Je neemt de eerste weg rechts de parkeergarage in.
Per openbaar vervoer
Ons kantoor ligt naast station Den Haag Ypenburg.
Trein:





Als je de trap af komt ga je in de tunnel van het station linksaf. Dan kun je het gebouw al zien
liggen.
Je gaat rechts de loopbrug op.
Je vindt de ingang van ons kantoor aan de linkerkant.
Tram:






Tram 15 (Den Haag Centraal richting Nootdorp Centrum).
Uitstappen halte Gruttosingel.
Hier kun je overstappen op tramlijn 19 richting Leidschendam/Leidsenhage.
Uitstappen halte Station Ypenburg.
Bus:




Buslijn 30 en 61 (Den Haag Centraal).
Uitstappen halte Station Ypenburg.
N.B. Naast de loopbrug bevindt zich een lift.

