Routebeschrijving Den Haag
Adres: Bezuidenhoutseweg 1, 2594 AB Den Haag
Voor parkeerplaats navigatiesysteem instellen op: Zwarteweg 40, Den Haag
Bij vragen onderweg kunt u bellen naar: 070 – 3023929

Wij adviseren u om gebruik te maken van het openbaar vervoer
Wij zitten in de binnenstad van Den Haag, naast het Centraal Station. We beschikken niet over
eigen parkeerruimte. Betaald parkeren kan op 300m loopafstand bij Q-Park Helicon. Indien u
slecht ter been bent, neem dan aub voor aankomst contact opnemen met onze medisch secretaresse via 070-3023929.

Openbaar vervoer vanaf treinstation Den Haag Centraal
- Neem trein, tram of bus tot station Den Haag Centraal
- Loop naar uitgang Malieveld (voorkant NS station), dit is de Bezuidenhoutseweg
- Loop links voor de ABN Amro bank en Rabobank langs. Andros bevindt zich in het laatste
gebouw voor het bruggetje. Looptijd is ongeveer 3 minuten.

Route vanaf einde A12 (Utrechtsebaan) / einde N44/S101 (Wassenaar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sla vanaf de A12 linksaf de S101 op/ rijd rechtdoor vanaf de N44/S101
Sla aan het einde van de weg linksaf de Koningskade (S100) op
Sla na 350 meter rechtsaf naar de Korte Voorhout
Sla direct linksaf de Prinsessegracht op
Steek de Bezuidenhoutseweg over, de Zwarteweg op.
Na 200m kunt u rechts Q-Park Helicon inrijden
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Looproute vanaf Q-Park Helicon naar de kliniek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volg in de parkeergarage de borden uitgang. Er is slechts één uitgang.
Volg bij de uitgang het bord Clioplein (de trap op)
Steek het Clioplein over en loop de trap af naar het Muzenplein
Ga rechtsaf de Muzenstraat in, loop deze uit tot het einde
Ga linksaf de Zwarteweg op
Ga op de Bezuidenhoutseweg rechtsaf de brug over.
De kliniek bevindt zich in het pand direct op de hoek aan de overkant van de brug

De loopafstand vanaf de parkeergarage is ongeveer 300 meter. Indien u niet de trap op en af wilt
naar het Clioplein, kunt u ook door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de
Zwarteweg lopen. Volg dan de looproute hierboven vanaf punt 5.
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