Vanuit: Rotterdam (A13)
Volg de A13 richting Den Haag.
Neem afslag 13 Knooppunt Kleinpolderplein en voeg
in op de A13/E19 richting Amsterdam.
Ons kantoor is gevestigd in WTC The Hague, op de
8e etage van Toren C.

Neem afslag Knooppunt Ypenburg links op de E30
richting Den Haag/Utrecht.
Volg de borden richting A12/ Voorburg/ Den Haag

Adres:

en voeg in op de A12.

Prinses Beatrixlaan 542

Neem afslag Bezuidenhout/ Mariahoeve (afrit 3).

2595 BM Den Haag

Zie voor verdere route: vanuit Utrecht (A12).
Hoe komt u bij WTC The Hague?
Per openbaar vervoer
Per auto

Vanaf: Den Haag, Centraal Station te voet

Navigatie:

U kunt WTC The Hague lopend bereiken in 15

De ingang van de parkeergarage van WTC The
Hague bevindt zich aan de Prinses Marijkestraat te
Den Haag.

minuten.
U gaat naar de achterzijde van het perron (dus niet
richting stationshal).

Vanuit: Utrecht (A12)

U loopt nu de trap op naar het Prins Bernhard

Volg op het Knooppunt Prins Clausplein de A12

viaduct.

richting Den Haag.

U loopt over het viaduct richting ronde witte toren.

Op

de

Utrechtse

Baan

neemt

u

de

afslag

Daar neemt u de trap naar beneden.

Bezuidenhout/ Mariahoeve (afrit 3).

Volg het voetpad langs het spoor (houd het spoor

Aan het einde van de afrit slaat u rechtsaf.

rechts van u).

Neem vervolgens meteen de eerste afslag links

U blijft rechtdoor lopen en u komt op de Schenkweg,

(Prinses Beatrixlaan).

deze weg maakt een bocht naar links en gaat over

WTC The Hague bevindt zich nu rechts voor u.
Om bij de parkeergarage te komen gaat u rechtdoor
WTC The Hague voorbij en vervolgens bij de

in de Schenkkade. Deze weg vervolgt u totdat u
recht op het WTC The Hague afloopt. De ingang van
het WTC The Hague bevindt zich aan uw linkerzijde.

verkeerslichten naar rechts. De ingang van de

Per RandstadRail

parkeergarage van WTC The Hague ligt nu aan uw

Vanaf Den Haag Centraal Station neemt u de

rechterhand.

RandstadRail lijn 3 (Zoetermeer-Centrum West) of
4 (Zoetermeer-Javalaan).

Vanuit: Amsterdam (A4)

Wanneer u uitstapt op de Prinses Beatrixlaan (eerste

Volg de A4 richting Den Haag/ Rotterdam.

halte) bevindt zich aan uw linkerhand het gebouw

Bij de afrit Leidschendam/ Voorburg/ Den Haag

WTC The Hague.

(afrit 8) naar rechts de A12 op.
U volgt de A12 richting Voorburg/ Den Haag.
Neem afslag Bezuidenhout/ Mariahoeve (afrit 3).
Zie voor verdere route: vanuit Utrecht (A12)

Vanaf: Den Haag, Station Laan van Nieuw
Oost-Indië
WTC The Hague ligt op 5 minuten lopen.
U verlaat het station aan de zijde van perron 1.
U gaat naar links en na circa vijftig meter naar
rechts.
Vervolgens gaat u links de Schenkkade op tot aan
de Prinses Beatrixlaan waar WTC The Hague zich
aan uw rechterzijde bevindt.

