Routebeschrijving
UWV
Leeghwaterplein
2521 CT Den Haag
Met de auto
Vanuit richting Amsterdam (A4)

Volg de A4 richting Den Haag. Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt 8-Knooppunt Prins
Clausplein-Leidschendam om de borden E30/A12 richting Voorburg/Den Haag te volgen. Neem
afslag 4-Voorburg richting Voorburg/Den Haag-Nieuw Laakhaven. Sla linksaf naar de Maanweg/de
S108 (borden naar Den Haag/Nieuw/Laakhaven). Sla rechtsaf naar de Regulusweg/de S108.
Sla linksaf naar de Mercuriusweg. Houd rechts aan om door te rijden in de richting
van het Leeghwaterplein. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar het Leeghwaterplein.

Vanuit richting Utrecht (A12)

Volg de A12 richting Den Haag. Houd links aan bij de splitsing, rij door op de A12/de E30 en volg de borden
Den Haag/Zoetermeer/Waddinxveen. Neem afslag 4-Voorburg richting Voorburg/Den Haag-Nieuw
Laakhaven. Sla linksaf naar de Maanweg/de S108 (borden naar Den Haag/Nieuw/Laakhaven). Volg de 2
rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Regulusweg/de S108. Sla linksaf naar de Mercuriusweg.
Houd rechts aan om door te rijden in de richting van het Leeghwaterplein. Neem op de rotonde
de 1ste afslag naar het Leeghwaterplein.

Vanuit richting Rotterdam (A13)

Volg de A13 richting Den Haag. Neem afslag 7-Rijswijk richting Rijswijk/Den Haag-Zuid/A4/E30. Ga
verder op de Laan van Delfvliet. Sla linksaf naar de Laan van Hoornwijck. Weg vervolgen naar de
Haagweg. Sla linksaf naar de Jan van der Heijdenstraat. Sla linksaf naar het Lorentzplein. Sla rechtsaf
naar de Oudemansstraat. Weg vervolgen naar de Slachthuisstraat. Neem op de rotonde de 2e afslag
naar het Leeghwaterplein.

Parkeren

U kunt parkeren in de garage van Q-Park of aan de overzijde van de trambaan bij parkeermeters. Het
Leeghwaterplein beschikt niet over een eigen parkeerterrein.

Met openbaar vervoer
Met de trein

Uitstappen bij NS-station Hollands Spoor. Vanaf het perron neemt u uitgang Laakhaven. Onderaan de
trap gaat u linksaf de voetgangerstunnel in. Aan het eind van de voetgangerstunnel gaat u rechtsaf de
Waldorpstraat in, richting Megastores. U ziet op de hoek het UWV pand. U loopt links de hoek
om het Leeghwaterplein op. U treft de hoofdingang van het UWV gebouw aan uw linkerzijde.

Met de bus

Met bus 18 en 26 stapt u uit aan de achterzijde van station Hollands Spoor. Met het station
aan uw rechterhand loopt u richting Megastores. U ziet op de hoek het UWV pand. U loopt links de
hoek om het Leeghwaterplein op. U treft de hoofdingang van het UWV gebouw aan uw linkerzijde.

Met de tram

De tramlijnen 1, 16 en 17 stoppen bij halte Leeghwaterplein. Vanaf de halte loopt u richting Hollands
Spoor. Aan uw rechterhand ziet u het UWV gebouw.
De tramlijnen 11, 12 en 29 stoppen aan de voorzijde van station Hollands Spoor. U gaat door de
voetgangerstunnel. Wanneer u met uw gezicht naar de hoofdingang van het station staat, bevindt
deze zich aan de rechter zijde. Aan het eind van de voetgangerstunnel gaat u rechtsaf de
Waldorpstraat in, richting Megastores. U ziet op de hoek het UWV pand. U loopt links de hoek om het
Leeghwaterplein op. U treft de hoofdingang van het UWV gebouw aan uw linkerzijde.
⁄ Voor de meest actuele informatie, kijk op 9292.nl

FI230 00899 02-17

