Routebeschrijving bureau KNB
Het bureau van de KNB, aan Spui 184, bevindt zich in het centrum van Den Haag.
Auto
Parkeren in Parkeergarage KNB
Vanuit Utrecht (A12)



Utrechtsebaan, afslag 2, Centrum. Bij verkeerslichten linksaf;



Onder aan het Prins Bernhard viaduct (onderlangs Terminal Noord) bij de stoplichten rechtdoor, daarna links aanhouden (u
ziet het KNB-pand nu aan uw linkerzijde, op het pand staat Spui 192). Bij stoplichten kruising Spui 180 graden naar links
draaien (een zgn. U-turn);



Rechts aanhouden en parkeergarage inrijden (de borden Privé kunt u negeren);



Onderaan rechtsaf parkeergarage inrijden en u melden bij het hek. U krijgt dan een parkeerplaats toegewezen.

Vanuit Rotterdam (A13)



Volg richting Amsterdam/Den Haag (A4), daarna richting Den Haag / Voorburg (A12) volgen;



Utrechtsebaan, afslag 2, Centrum, bij verkeerslichten linksaf;



zie verder vanaf Prins Bernhard viaduct vanuit richting Utrecht.

Vanuit Amsterdam (A4)



Bij knooppunt Leidschendam de afrit volgen voor Den Haag, Voorburg, Utrecht en Zoetermeer. Daarna rechts aanhouden.
Op deze afrit richting Den Haag/Voorburg (A12) volgen;



Utrechtsebaan, afslag 2, Centrum, bij verkeerslichten linksaf;



zie verder vanaf Prins Bernhard viaduct vanuit richting Utrecht.

Openbaar vervoer
Voor een actueel reisadvies van deur tot deur verwijzen wij naar http://9292.nl.
Te voet
Vanaf Den Haag Centraal Station
Vanaf de trein gaat u richting het centrum. Ter hoogte van het tramstation steekt u de weg over en loopt u onder het ministerie van
VROM door de Rijnstraat in. Deze weg gaat over in de Turfmarkt. Deze weg blijft u volgen langs het ministerie van Binnenlandse
Zaken en vervolgens komt u langs het ministerie van Veiligheid en Justitie.
U loopt deze weg helemaal uit tot aan het Spui. U gaat linksaf en passeert het Mercure Hotel. Bij de stoplichten steekt u over en op
de hoek, op het pand staat Spui 192, is de KNB gevestigd.
Vanaf Den Haag Hollands Spoor
Bij het station steekt u het Stationsplein over en loopt u de Stationsweg in. Deze weg loopt u helemaal uit. Na de brug gaat deze
weg over in de Wagenstraat.
U volgt deze weg totdat u bij een kruispunt komt. U slaat hier rechtsaf de Amsterdamse Veerkade op. Deze weg loopt u
helemaal uit, tot aan het kruispunt met het Spui. In het pand aan de overkant, Spui 192, is de KNB gevestigd.

