
Vanuit Rotterdam A13 / Amsterdam A4 / Utrecht A 12

Afslag Den Haag Zuid aanhouden.
De E30 afrijden 
afslag 11 Rijswijk nemen en bij de stoplichten rechtsaf de Prinses Beatrixlaan op. Langs het winkelcentrum 
“In de Boogaard”, alsmaar rechtdoor na diverse stoplichten passeer je het bord Den Haag, hierna gaat de weg over in de 
Middachtenweg. Aan het eind van de Middachtenweg kom je bij de rotonde Erasmusplein, deze voor de helft nemen dus 
de tweede afslag rechtsaf de Moerweg op. Bij het tweede stoplicht links af slaan de Soestdijksekade op (langs het water) 
bij de volgende stoplichten recht door. 
Daarna bij het volgende stoplicht rechts af en links aanhouden naar de Volendamlaan klein stukje.
Bij het volgende stoplicht slaat u links af voor de Albert Heijn langs, dit is dan de Escamplaan recht door blijven rijden en de 
bocht naar rechts volgen die dan overgaat in de Albert Schweitzerlaan, nadat u de verkeersdrempel/fietspad bent overge-
gaan, gaat u tussen de twee huizenblokken (na nr.59) rechts af de Folke Bernadottestraat op naar het 1e pleintje rechts 
onder het poortje is nr 48.

Alternatief
via afslag 12

E 30/N211 de Wippolderlaan afrijden, hij gaat dan over in de Lozerlaan ( is en vrij lang stuk), bij de kruising Escamplaan 
slaat u rechts af, bij het derde stoplicht slaat u links af de Houtwijklaan op, dan bij het eerste stoplicht gaat u rechts af de 
Architect Berlagelaan op (dit is het begin van de woonwijk) deze gaat na een haakse bocht over in de Architect Dudoklaan 
als u over het bruggetje gaat volgt u de weg rechts af de Albert Schweitzerlaan deze volgt u tot dat links om moet draaien 
om aan de andere kant van de Albert Schweitzerlaan komt. Bij nr 59 slaat u rechts af (tussen de twee huizenblokken)
naar de Folke Bernadottestraat, u komt dan op het 1e  pleintje rechts onder het poortje is nr 48.

Vanuit Amsterdam / via A44/N44

Rijksstraatweg afrijden deze gaat over in de Benoordenhoutseweg, na wat stoplichten gaat deze weer over in de 
Zuidhollandlaan. Aan het eind bij de T-splitsing (stoplichten ) gaat u rechtsaf de Koningskade op deze gaat over in de 
Raamweg. Bij het stoplicht gaat u links af de Laan Copes van Cattenburch op, deze gaat over in de Burgemeester Pa-
tijnlaan bij de kruising gaat u links schuin de Carnegielaan op die blijft u doorrijden tot aan de kruising met de Laan van 
Meerdervoort.Sla rechts af de Laan van Meerdervoort op, ( dit is een lang stuk met diverse stoplichten) . Dan slaat u links af 
de Thorbeckelaan op, nadat u het tweede stoplicht hebt gehad, komt op de Volendamlaan, u slaat dan direct weer rechts af 
de Leyweg op, en dan bij de eerste gelegenheid gaat u rechts af de Laan van de Mensenrechten op, dan de eerste links af 
de Martin Luther Kinglaan en tussen de Huizenblokken rechts af is de Folke Bernadottestraat, rij dan door naar het tweede 
pleintje. Links onder het poortje is nr 48.

openbaar vervoer halte Leyenburg Haga ziekenhuis (Transferium)

HTM Tram 4, 6

HTM bus: 23

Veolia bus 31, 35, 37 en 86 421

U loopt naar de Escamplaan, loop links af en loop de eerste straat recht in. Dit is de Martin Luther Kinglaan u loopt deze af 
tot dat u bij het fietspad / wandelpad van de Folke Bernadottstraat komt, u slaat linksaf en gaat bij de tweede gelegenheid
rechts het pad op, links ziet u dan het 3e huis nr 48.

Bus 21 en 26  (deze is het meest dichtbij)
Halte Hoek Albert Schweitzerlaan/Leyenburg.  U loopt de Albert Schweitzerlaan ± 200 meter af tot dat u fietspad/
wandelpad tegenkomt dit is de kruising met de Folke Bernadottestraat u loopt dan ± 50 meter naar rechts en loop 
dan het pad aan de linker zijde op, links ziet u dan het 3e huis nr 48.


