
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Routebeschrijving  
 
Onze vaste cursuslocatie is gelegen aan de Dr. Kuyperstraat 3-5 in 
Den Haag. Hieronder treft u meer informatie aan over het bereiken 
van onze locatie, zowel met openbaar vervoer als met de auto. 

  

Met Openbaar Vervoer  

Vanaf Den Haag Centraal Station kunt u lopend naar de Dr. Kuy-
perstraat 3-5 (1,1 km / 13 minuten) of tram 9 (richting Schevenin-
gen Noorderstrand) nemen. 

De Dr. Kuyperstraat 3-5 is twee haltes verwijderd van Den Haag 
Centraal Station. De tram doet er 3 minuten over van Den Haag 
Centraal Station. U dient uit te stappen bij de halte Bus-/tramhalte 
Dr. Kuyperstraat. 

 

Looproute  

Te voet kunt u ons vanaf het station Den Haag Centraal in ongeveer 
13 minuten bereiken. 

•   Ga in zuidwestelijke richting op de Bezuidenhoutseweg 
•   Sla rechtsaf naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov 
•   Sla rechtsaf om op de Laan van Reagan en Gorbatsjov te blijven 
•   Flauwe bocht naar link bij de Koekamplaan 
•   Sla rechtsaf naar de Koningskade/de S100 
•   Sla linksaf naar de Koningskade   
•   Sla rechtsaf naar de Koningskade/de S100 
•   Sla linksaf naar de Dr. Kuyperstraat 



	  
	  
	  
	  

	  
	  

Hieronder ziet u de looproute.  

  

 
  

Met Auto 

Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht neemt u de A12 richting 
Den Haag Centrum. Aan het einde van de Utrechtsebaan gaat u 
links af. Bij de volgende T-splitsing gaat u rechts en dan direct 
voorsorteren voor linksaf Dr. Kuyperstraat. 



	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
  

Parkeren 

Let op: u kunt niet voor de deur parkeren.  

Parkeren kan het beste in Parkeergarage Malieveld (500m / 7 mi-
nuten lopen) of op de Koninginnegracht.  

Openingstijden Parkeergarage Malieveld 

•   maandag t/m zondag van 6.30 - 22.00 uur 
•   uitrijden 24 uur per dag mogelijk 

Parkeertarieven 

•   regulier tarief: € 2,00 per 48 min (€ 2,50/uur) 
•   tarief evenementen: € 2,50 per 48 min (€ 3,13/uur) 
•   maximum dagtarief: € 26.00 



	  
	  
	  
	  

	  
	  

•   avondkaart vanaf 18.00 uur: € 7.00 
•   zaterdag-kaart (7-uur): € 7.00  

  

 
  

Gratis parkeergelegenheid 

De volgende opties zijn gratis: 

•   P+R station Mariahoeve 
•   Parkeerterrein Aldi, Westduinweg 1245 


