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Gratis parkeerplaatsen zijn aanwezig. Wij zijn goed bereikbaar met auto, fiets en openbaar vervoer.  
 
Route vanuit Den Haag per auto 
Volg de Laan van Meerdervoort in de richting van Kijkduin. Aan het eind van de Laan van Meerdervoort sla je linksaf de 
Ockenburghstraat in. Deze gaat over in de Lozerlaan. Na enige kilometers op de Lozerlaan passeer je rechts een Shell tankstation. 
Al snel daarna neem je rechtsaf de afslag Wateringen-Noord, om daarna gelijk weer naar links te gaan. Je bevindt je dan op de 
Poeldijkseweg. Je gaat onder een viaduct door en blijft de weg rechtdoor volgen. Bij de 1e en 2e rotonde die je tegenkomt ga je 
nog steeds rechtdoor. Vijftig meter na de 2e rotonde vind je Noordweg 23 aan je rechterhand. Je kunt links "aan de straat" 
parkeren of op het parkeerterrein van het Velo sportterrein. 
(LET OP: Sommige navigatie-systemen kunnen u vlakbij onze studio naar de Colenstraat sturen. Blijft u echter op de Noordweg!)  
Om bij de ingang van de studio te komen loopt u het smalle pad in, rechts naast Noordweg nr. 31. Aan het eind van dat pad vind u 
onze toegangsdeur. 
 
Route vanaf Rotterdam / Amsterdam / Utrecht / Delft 
Per auto, vanaf de A4:  
Vanaf de A4 vanuit de richtingen Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Delft volg je de borden Den Haag Zuid. Bij afslag 12 buig je 
(verder) af naar Den Haag Zuid en kom je op de N211. Neem daarna NIET de afslagen naar Wateringen maar blijf de weg volgen 
(de Wippolderlaan) totdat je linksaf naar Wateringen-Noord kunt afslaan. Daarna ga je gelijk weer naar links. Je bevindt je nu op de 
Poeldijkseweg. Je gaat onder een viaduct door en blijft de weg rechtdoor volgen. Bij de 1e en 2e rotonde die je tegenkomt ga je 
nog steeds rechtdoor. Vijftig meter na de 2e rotonde vind je Noordweg 23 aan je rechterhand. Je kunt "aan de straat" parkeren of 
op het parkeerterrein. (LET OP: Sommige navigatie-systemen kunnen u vlakbij onze studio naar de Colenstraat sturen. Blijft u 
echter op de Noordweg!) 
Om bij de ingang van de studio te komen loopt u het smalle pad in, rechts naast Noordweg nr. 31. Aan het eind van dat pad vind u 
onze toegangsdeur. 
 
Route per openbaar vervoer 
Tram/bus haltes bij ons in de buurt (ca. 15 minuten lopen): 
Tram 9 (komt vanaf Centraal Station en vanaf Station Hollands Spoor) - uitstappen op de Melistokelaan, halte Beresteinlaan. 
Tram 16 (komt vanaf Centraal Station en vanaf Station Hollands Spoor) - uitstappen op de Laan van Wateringse Veld, halte Hoge 
Veld. 
Bus 25 (vanaf het centrum van Den Haag) - uitstappen bij eindpunt Lozerlaan. 
Bus 18 en/of 30 (komt ca. elk half uur vanaf Centraal Station en vanaf Station Hollands Spoor) - uitstappen halte Kerklaan. 
 
Om bij de ingang van de studio te komen loopt u het smalle pad in, rechts naast Noordweg nr. 31. Aan het eind van dat pad vind u 

onze toegangsdeur. 
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