
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Den Haag 

 

Adres 

Bordewijklaan 3 

2591 XR Den Haag 

088 585 92 00 

 

Parkeren 

Bij het gebouw is geen parkeerruimte beschikbaar. In onze parkeergarage kunt u 

parkeren als u daarvoor gereserveerd heeft, via nummer 088 585 92 00. 

 

Zonder reservering is parkeren in onze garage helaas niet mogelijk. In de nabije 

omgeving is (gratis) voldoende parkeergelegenheid. 

 

U kunt uw auto bij de zwarte markeringen op het kaartje parkeren. Dit zijn gratis 

parkeerplaatsen. 

 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit de richtingen Rotterdam (A13), Gouda/Utrecht 

(A12)/Utrechtsebaan 
 Borden Den Haag volgen. Neem afslag 3, Bezuidenhout/Mariahoeve.  



 
 

   

 

 Borden Mariahoeve volgen. Volg de Schenkkade (die overgaat in IJsclubweg, 

Boekweitkamp en Finnenburg) tot Hofzichtlaan. 

 Dat is de kruising met trambaan. Rechtsaf en bij de eerste stoplichten weer 

rechts. Dit is de Bordewijklaan. 

 

Vanuit de richting Rotterdam/Beneluxtunnel (A4) 
 Neem afslag 8, Leidschendam Voorburg. Volg de borden Wassenaar. 

 Sla linksaf na de tweede tunnel bij de stoplichten. Volg de borden Den Haag.  

 Ga bij de tweede stoplichten met de bocht mee naar rechts. Na het 

treinviaduct moet u links voorsorteren voor de stoplichten.  

 Sla linksaf. Dit is de Bordewijklaan. 

 

Vanuit de richting N44 (Wassenaar) 
 Op de N44/Rijksstraatweg moet u voor het viaduct, afslag Bijhorst, linksaf. U 

rijdt nu op de Zijdeweg. 

 U gaat met de bocht mee naar rechts. Dat is richting Mariahoeve.  

 Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf de Hofzichtlaan op. 

 Op de Hofzichtlaan slaat u bij de vierde stoplichten rechtsaf naar de 

Bordewijklaan. 

 

Vanuit de richting Amsterdam (de A4) 
 Neem afslag 8, Leidschendam Voorburg. Volg de borden Wassenaar. 

 Sla linksaf na de tweede tunnel bij de stoplichten. Volg de borden Den Haag.  

 Ga bij de tweede stoplichten met de bocht mee naar rechts. Na het 

treinviaduct moet u links voorsorteren voor de stoplichten. 

 Sla linksaf. Dit is de Bordewijklaan. 

 

Vanuit de richting Alphen aan den Rijn (N11) 
 Neem de afslag naar A4, richting Den Haag. 

 Neem afslag 8, Leidschendam Voorburg. Volg de borden Wassenaar. 

 Sla linksaf na de tweede tunnel bij de stoplichten. Volg de borden Den Haag.  

 Ga bij de tweede stoplichten met de bocht mee naar rechts. Na het 

treinviaduct moet u links voorsorteren voor de stoplichten.  

 Sla linksaf. Dit is de Bordewijklaan. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 92 00 of denhaag@visio.org.  
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