Route naar het Nutshuis

Het Nutshuis is gevestigd aan Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.
U kunt met de auto de Riviervismarkt niet op. In november 2009 ging het nieuwe Verkeerscirculatieplan van de gemeente Den Haag in. Hierdoor kunt u niet langer via de Amsterdamse
Veerkade, Stille Veerkade, Paviljoensgracht en Grote Markt het centrum in. Maakt u gebruik
van een navigator? Hou hier dan rekening mee. Niet alle software is bekend met de nieuwe
situatie.
Openbaar Vervoer
Vanaf het Centraal Station de tramlijnen 2, 3, 4, en 6. Uitstappen halte Grote Marktstraat, Grote
Markt oversteken, Schoolstraat. Einde links Riviervismarkt.
Vanaf het Centraal Station bus 22 en 24.
Uitstappen halte Centrum. Linksaf Jan Hendrikstraat. Bij tweede stoplichten rechts Riviervismarkt.
Vanaf Station Hollands Spoor met tramlijn 17.
Uitstappen halte Gravenstraat. Rechtdoor en links aanhouden.
Eigen vervoer
Vanaf Amsterdam A44 via Wassenaar. Aan het einde van de A44 (stoplichten) rechtdoor de Rijksstraatweg volgen langs Wassenaar. Borden ‘Den Haag centrum’ volgen en vervolgens borden
‘Centrum Ring’. Vervolg: zie hieronder punt 3.
Vanaf Amsterdam A4, Rotterdam A4 en Utrecht A12
1. Volg op de snelweg de borden Den Haag.
2. Aan het einde van snelweg A12 (Utrechtse Baan) linksaf ‘Centrum Ring’.
3. Zuid-Hollandlaan, volg ‘MCH Westeinde’ rechtsaf.
4. Koningskade, na 150 meter linksaf naar Dr Kuyperstraat.
5. Na circa 1,5 kilometer (Dr Kuyperstraat wordt Mauritskade, Hoge Wal en vervolgens) bij 		
5. stoplichten scherp linksaf.
6. Vondelstraat. Blijft de weg volgen, wordt Torenstraat.
Terplaatse
Het Nutshuis is gevestigd aan het pleintje direct na de Grote Kerk.
U kunt met de auto de Riviervismarkt niet op. In november 2009 ging het nieuwe Verkeerscirculatieplan van de gemeente Den Haag in. Hierdoor kunt u niet langer via de Amsterdamse Veerkade, Stille Veerkade, Paviljoensgracht en Grote Markt het centrum in. Maakt u gebruik van een
navigator? Hou hier dan rekening mee. Niet alle software is bekend met de nieuwe situatie.
Parkeren
Bezoekers van het Nutshuis kunnen hun auto parkeren in de parkeergarage aan de Torenstraat
(nog vóór de Grote Kerk rechts) of de parkeergarage aan de Laan (voorbij de Grote Kerk tweede
stoplicht links). Uw fiets parkeert u voor de deur op de daar toe bestemde plaatsen.
Ontvangst
U kunt zich melden bij de receptie en aangeven voor wie u komt. Wij halen u op het afgesproken
tijdstip op en tot dat moment kunt u in de Bankhal plaatsnemen.

info@stichtingburger.nl ■ www.stichtingburger.nl ■ T 070 - 383 71 59 ■ Postbus 474 ■ 2501 CL Den Haag

Ons kantoor
bevindt zich
op de begane
grond aan de
linker zijde van
de receptie.

info@stichtingburger.nl ■ www.stichtingburger.nl ■ T 070 - 383 71 59 ■ Postbus 474 ■ 2501 CL Den Haag

