ROUTEBESCHRIJVING DEN HAAG
Auto
Vanuit Rotterdam / Delft Rijksweg A13
Bij het knooppunt Ypenburg de A13/E19 richting Amsterdam volgen. Op het knooppunt Prins
Clausplein de A12 richting Den Haag volgen. Op de A12 neemt u afslag 3 (Bezuidenhout). Bovenaan
de afslag slaat u rechtsaf naar de Schenkkade om direct bij de eerste stoplichten linksaf te slaan naar
de Prinses Beatrixlaan. U ziet aan uw rechterhand het World Trade Center en na ongeveer 200 meter
slaat u rechtsaf voor de parkeergarage van het WTC.
Vanuit Amsterdam Rijksweg A4
Op de A4 afslag 8 (Den Haag / Utrecht) nemen. Volg op het knooppunt Prins Clauslaan de A12
richting Den Haag. Op de A12 neemt u afslag 3 (Bezuidenhout). Bovenaan de afslag slaat u rechtsaf
naar de Schenkkade om direct bij de eerste stoplichten linksaf te slaan naar de Prinses Beatrixlaan. U
ziet aan uw rechterhand het World Trade Center en na ongeveer 200 meter slaat u rechtsaf voor de
parkeergarage van het WTC.
Vanuit Utrecht Rijksweg A12
Op de A12 neemt u afslag 3 (Bezuidenhout). Bovenaan de afslag slaat u rechtsaf naar de Schenkkade
om direct bij de eerste stoplichten linksaf te slaan naar de Prinses Beatrixlaan. U ziet aan uw
rechterhand het World Trade Center en na ongeveer 200 meter slaat u rechtsaf voor de
parkeergarage van het WTC.
Openbaar vervoer
Voor een routebeschrijving met het openbaar vervoer, kijk op www.9292ov.nl
Te voet vanaf Centraal Station Den Haag
Verlaat het Centraal Station via de zijkant (uitgang Anna van Buerenstraat) en volg de weg langs de
Koninklijke Bibliotheek tot u bij de grote weg komt. Bij de stoplichten steekt u over richting
tramhalte. Na 50 meter lopen ziet aan uw linkerhand het World Trade Center.
ROUTEBESCHRIJVING AMSTERDAM
Auto
Vanuit Zaandam A8 Rijd naar het zuidoosten op de A8. Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt
RING West om de borden E22 richting Rotterdam/Luchthaven Schiphol/A10 te volgen . Volg de twee
rechterrijstroken om de afrit E19/ A10/Hengelo te nemen richting Utrecht. Volg de rechterrijstrook
om in te voegen op de A10/de E19. Volg de rechterrijstrook om afrit Buitenveldert te nemen naar de
s108 richting Oud Zuid. Volg de rechterrijstrook om rechts aan te houden bij de splitsing en de
borden s108/ Oud Zuid/Centrum te volgen. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de
Amstelveenseweg/ de s108. Sla linksaf naar de Minervalaan. Sla rechtsaf naar de Apollolaan. U vindt
ons aan uw rechterzijde op nummer 151 (NEWDAY).
Vanuit Utrecht A2
Rijd naar het noorden op de A2. Volg de middelste 2 rijstroken bij het knooppunt Amstel om de
borden E35/A10 richting Ring Amsterdam/Den Haag/Zaanstad te volgen. Houd links aan bij de
splitsing, volg de borden voor RING Zuid/Luchthaven Schiphol/A10/E19 en voeg in op de A10/de E19.
Volg de twee rechterrijstroken om de afrit s109 te nemen richting Rivierenbuurt. Houd rechts aan bij
de splitsing en volg de borden voor s109/Centrum/Rivierenbuurt. Volg een rijstrook naar keuze om
rechtsaf te slaan naar de Europaboulevard/de s109. Sla linksaf naar de Stadionweg/de s108. Sla

rechtsaf naar de Minervalaan. Sla rechtsaf naar de Apollolaan. U vindt ons aan uw rechterzijde op
nummer 151 (NEWDAY).
Vanuit Amersfoort A1
Houd links aan en blijf op de A1. Houd links aan bij de splitsing en blijf op de A1. Volg de 3
rechterrijstroken om de afrit Rotterdam/A10/E35 te nemen. Voeg in op de A10/de E35. Houd links
aan en rij door op de A10. Volg de 2 rechterrijstroken om de afrit s109 te nemen richting
Buitenveldert/RAI/Rivierenbuurt. Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor
s109/Centrum/Rivierenbuurt. Volg een rijstrook naar keuze om rechtsaf te slaan naar de
Europaboulevard/de s109 Ga verder op de s109. Sla linksaf naar de Stadionweg/de s108. Sla rechtsaf
naar de Minervalaan. Sla rechtsaf naar de Apollolaan. U vindt ons aan uw rechterzijde op nummer
151 (NEWDAY).
Vanuit Den Haag A12
Rijd naar het zuidoosten op de Utrechtsebaan/de A12. Volg de 2e rijstrook van rechts om de afrit
E19/A4 te nemen richting Amsterdam. Houd links aan bij de splitsing en volg de borden voor
A4/E19/Amsterdam. Houd links aan en volg de borden voor Amsterdam/A4/E19/Leiden. Houd links
aan en rij door op de A4. Volg de rechterrijstrook om afrit Buitenveldert te nemen naar de s108
richting Oud Zuid. Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Amstelveenseweg/de s108.
Sla linksaf naar de Minervalaan. Sla rechtsaf naar de Apollolaan. U vindt ons aan uw rechterzijde op
nummer 151 (NEWDAY).
Met OV
Vanaf Amsterdam Centraal kunt u tram 2 nemen richting Nieuw Sloten en uitstappen bij halte
Cornelis Schuytstraat, vanaf hier is het nog 9 minuten lopen.

