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Routebeschrijving Auto 

 

Met de auto vanuit Amsterdam 

- Volg de A4 richting Den Haag/Delft/Rotterdam, deze gaat over in de A12 (Utrechtsebaan). 

- Neem afslag 3, richting Bezuidenhout/Mariahoeve. 

- Sla aan het einde van de afslag rechtsaf, de Schenkkade op. 

- Neem de tweede straat rechts, de Wilhelmina van Pruisenweg. 

- Sla aan het einde van de weg linksaf, de Anna van Hannoverstraat in. 

  

Met de auto vanuit Rotterdam 

- Volg de A13 richting Delft/Den Haag/Amsterdam, tot na afslag 11 Berkel en Rodenrijs. 

- Volg de A13 tot knooppunt Ypenburg, waar deze over gaat in de A4 richting Amsterdam. 

- Volg de weg richting Den Haag over de fly-over (knooppunt Prins Clausplein), waar de A4 overgaat in de A12 (Utrechtsebaan). 

- Neem afslag 3, richting Bezuidenhout/Mariahoeve. 

- Sla aan het einde van de afslag rechtsaf, de Schenkkade op. 

- Neem de tweede straat rechts, de Wilhelmina van Pruisenweg. 

- Sla aan het einde van de weg linksaf, de Anna van Hannoverstraat in. 

 

Met de auto vanuit Utrecht 

- Volg de A12 richting Den Haag. 

- Neem afslag 3, richting Bezuidenhout/Mariahoeve. 

- Sla aan het einde van de afslag rechtsaf, de Schenkkade op. 

- Neem de tweede straat rechts, de Wilhelmina van Pruisenweg. 

- Sla aan het einde van de weg linksaf, de Anna van Hannoverstraat in. 

 

  



Routebeschrijving Openbaar Vervoer 

 

Met het openbaar vervoer, vanaf Amsterdam 

- Neem de Intercity richting Rotterdam/Vlissingen. Let op: neem NIET de Intercity Direct! 

- Stap uit bij station Laan van NOI. 

- Neem op het station de uitgang ‘Den Haag’. Tegenover het station is direct ons kantoorgebouw. 

 

Met het openbaar vervoer, vanaf Rotterdam 

- Neem de Intercity richting Amsterdam/Lelystad. Let op: neem NIET de Intercity Direct! 

- Stap uit bij station Laan van NOI. 

- Neem op het station de uitgang ‘Den Haag’. Tegenover het station is direct ons kantoorgebouw. 

 

Met het openbaar vervoer, vanaf Utrecht 

- Neem de Intercity richting Den Haag Centraal. 

- Stap op Den Haag Centraal over op: 

o Metrolijn E, richting Rotterdam Centraal. Stap uit bij halte Laan van NOI. 

o De sprinter, richting Haarlem. Stap uit bij station Laan van NOI. 

o Tramlijn 4, richting Zoetermeer. Stap uit bij halte Laan van NOI. 

o Tramlijn 2, richting Leidschendam. Stap uit bij halte Laan van NOI. 

- Neem op het station de uitgang ‘Den Haag’. Tegenover het station is direct ons kantoorgebouw. 


