
 
 
 

 

Routebeschrijving 
 
 
BijzonderStrafrecht Academie  
Royal House 
Koninginnegracht 60 – derde etage  
2514 AE Den Haag  
 
Graag aanbellen bij aankomst.  
U neemt de lift naar de derde etage.  
 
   
 

Auto 
 

§ Vanuit Rotterdam (A4), Amsterdam (A4) of Utrecht (A12) volgt u de borden ‘Den 
Haag’.  

§ Na het Prins Clausplein rijdt u Den Haag binnen op de Utrechtse Baan.  
§ Deze rijdt u helemaal uit tot aan de stoplichten waar u linksaf gaat (het Malieveld 

blijft aan uw linkerhand).  
§ Bij de volgende stoplichten gaat u vervolgens rechtsaf, de Koningskade op.  
§ Na de derde stoplichten gaat de Koningskade over in de Raamweg.  
§ Bij het vierde stoplicht (derde brug) gaat u links en vervolgens weer direct links.  
§ U draait nu de Koninginnegracht op.  
§ Aan de rechterkant is op nummer 60 onze academie gevestigd 

 

  



 
 
 

 

Openbaar vervoer: Trein + Tram 
 

§ Vanaf Den Haag Centraal Station kiest u voor tramlijn 9 richting Scheveningen.  
§ U stapt uit bij de 4e halte ‘Laan Copes van Cattenburg’.  
§ Na het uitstappen bevindt u zich al op de Koninginnegracht. U loopt in tegenge-

stelde richting terug.  
§ Na 100 meter bevindt onze academie zich aan de rechterkant op nummer 60. 
§ Vanaf Den Haag Centraal Station is het met de tram 12 minuten naar onze acade-

mie.  
 
 

 
 
  



 
 
 

 

Parkeren  
 
Let op: op de Koninginnegracht kunt u slechts gedurende 2 uur (betaald) parkeren.  
 

Gratis  
 
Gratis parkeren is mogelijk aan het einde van de Prinsegracht, aan de kant van de Zout-
keetsingel, in een aantal straten tot 18 uur. Daarna bedragen de kosten EUR 1,70 per uur tot 
middernacht. Om bij de academie te komen kunt u het beste de tram nemen. Dit neemt 
ongeveer 25 minuten in beslag.  
 
Ook op het parkeerterrein NS P+R Mariahoeve (Appelgaarde 1272272TD Voorburg) aan de 
rand van Den Haag kunt u gratis parkeren. Vanaf Station Mariahoeve neemt u de sprinter 
naar Den Haag Centraal Station, waarna u tram 9 neemt naar halte ‘Laan Copes van Cat-
tenburg’. Dit duurt 23 minuten.  

 
Goedkoper  
 
Madurodam  

§ Goedkoper parkeren kan op het terrein van Madurodam (dagkaart à EUR 8,50). 
§ Vanaf het parkeerterrein is het ongeveer 15 minuten lopen naar onze cursuslocatie. 

U kunt ook de tram nemen. Dan bent u 6 minuten onderweg. U stapt op bij de halte 
Madurodam en uit bij de halte Laan Copes van Cattenburg.  

 
ParkBee 
Een andere mogelijkheid voor goedkoper parkeren is door tevoren een parkeerplek te reser-
veren via bijvoorbeeld ParkBee: https://parkbee.com/nl/stad/parkeren-in-den-haag. Zij 
hebben vaak dichtbij parkeerplekken beschikbaar en tegen zeer gunstige tarieven.  
 

Betaald  
 

§ Parkeergarage Malieveld – 14 minuten lopen (1 km)  
§ ParkKing Mauritskade / Zeestraat – 15 minuten lopen (1,2 km)  
§ Parking Museumkwartier – 16 minuten lopen (1,3 km) 


