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ROUTEBESCHRIJVING VANUIT ROTTERDAM 

 
De routebeschrijving is als volgt: 
 
Wanneer u de borden Breda-Rotterdam-Den Haag volgt rijdt u op de A 13. 
De borden Den Haag blijven volgen. 
Na Delft bevindt u zich op vier banen. 
U houdt de twee rechterbanen richting Den Haag aan. (Dus niet Den Haag-Zuid) 
U komt dan over een viaduct op de Utrechtse Baan. 
U volgt nu het bord Scheveningen Haven. 
Einde Utrechtse Baan kunt u alleen links-of rechtsaf. U gaat linksaf.  
Bij het volgende stoplicht gaat u rechtsaf. 
U rijdt dan op de Koningskade. Dan volgt u de borden Kijkduin. 
U rijdt dan over het Hubertusviaduct, rechtdoor de Johan de Wittlaan, President 
Kennedylaanen vervolgens rijdt u over de Houtrustbrug.  
U gaat bij de stoplichten rechtsaf en dan gelijk weer linksaf en dan rijdt u op de Sportlaan.  
U passeert de Fahrenheitstraat , de Goudenregenstraat (stoplichten) en dan rijdt u rechtdoor 
totdat u aan een wegversmalling komt.  
Er staan daar allemaal paaltjes op de weg.  
Aan de rechterkant is een bushaltje. Daar gaat u rechtsaf en rijdt dan op de Kwartellaan.  
Aan het einde van de Kwartellaan gaat u linksaf en dan bent u op de Laan van Poot.  
Na ongeveer 200m. bent u bij nr. 292. 

 
 
ROUTEBESCHRIJVING VANUIT UTRECHT. 

 
Vanuit Utrecht volgt u richting Den Haag. 
U komt Den Haag binnen via de Utrechtse Baan. 
Aan het einde van de Utrechtse Baan gaat u linksaf. 
Verder is alles precies hetzelfde als de routebeschrijving hierboven. 
 
ROUTEBESCHRIJVING VANUIT AMSTERDAM. 

 
Vanaf Amsterdam neemt u richting Leiden en bij Wassenaar, vlak voor een groot viaduct, gaat 
u rechtsaf.  
Er is daar een stoplicht voor rechtsaf.  
Nu rijdt u op de Landscheidingsweg. 
Aan het einde van de Landscheidingsweg – weer stoplichten – gaat u linksaf.  
U rijdt nu op de Waalsdorperweg. U rijdt rechtdoor en dan komt u automatisch op het 
Hubertusviaduct. 
Verder is de routebeschrijving hetzelfde als hierboven. 
 
OPENBAARVERVOER. 

 
Stadsbus 24 halte Kwartellaan/Sportlaan, u loopt de Kwartellaan in en aan het eind 
links af de Laan van Poot op, na ongeveer 200m. bent u bij nr. 292. 
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