
ROUTEBESCHRIJVING

Met het openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station Den Haag tram 3 (RandstadRail) of bus 24.

Tram 3 richting Loosduinen (instappen boven de sporen). Stap uit bij halte Conradkade op 
de brug. Loop iets terug tegen de rijrichting, ga dan linksaf langs de kade met het water 
aan je linkerhand. Bij het volgende kruispunt ga je rechtsaf de Groot Hertoginnelaan op en 
dan vind je aan de overkant nummer 147A op een hoek. 
Looptijd ongeveer vijf minuten.

Bus 24 richting Kijkduin (busstation ligt boven de sporen). Stap uit bij halte Groot Hertoginne-
laan, op de hoek met de Koningin Emmakade. Je loopt linksaf de Groot Hertoginnelaan op, 
met de oneven nummers aan je rechterhand. Na ongeveer zeven minuten ben je bij num-
mer 147A op een hoek.

Vanaf station Hollands Spoor tram 11.

Tram 11 stopt tegenover de hoofdingang van het Hollands Spoor (perron C), richting 
Scheveningen. Stap uit bij de halte Groot Hertoginnelaan, steek de straat over in de 
rijrichting van de tram, loop dan naar rechts en aan het eind van het tweede huizenblok 
vind je 147A. Looptijd minder dan een minuut. 

Met de auto

Komend uit richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht via het Prins Clausplein: rijd de 
Utrechtse Baan af tot het eind, ga op de T-splitsing bij de stoplichten naar links, en sorteer 
meteen rechts voor (volg borden Den Haag/Kijkduin/CentrumRing), ga bij de stoplichten 
rechtsaf en houd rechts.

Je rijdt nu op de Koningskade (kanaal aan linkerhand), sorteer na de tweede stoplichten 
links voor, ga bij de derde stoplichten links de brug over, je volgt de weg (Laan Copes van 
Cattenburgh), almaar rechtdoor. Dan bij de tweede stoplichten steek je de Scheveningse-
weg over en vervolgt de weg (Carnegielaan) in een wijde boog linksom.

Bij de stoplichten neem je meteen de eerste rechts in een flinke bocht de Groot Hertoginne-
laan op. Je vervolgt de weg en honderd meter na de tweede stoplichten vind je aan je 
rechterhand op een hoek 147A (tot nog toe gratis parkeren).
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