Routebeschrijving

Het Juridisch Loket Den Haag
Bezoekadres
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag
Contact
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m)
www.juridischloket.nl
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.
Route per auto
Vanuit Wassenaar (A44)
• Rijd door tot centrum Den Haag en ga linksaf bij bord richting Utrecht en Rotterdam. Dit is de Utrechtse Baan.
• Houd op Utrechtse Baan meteen rechts aan (dus NIET de tunnel in) en sla bij de eerste verkeerslichten
rechtsaf. U rijdt nu op de Bezuidenhoutseweg.
• Houd vervolgens rechts aan (dus NIET de tunnel in). Na 200 m gaat u linksaf over de brug de Zwarteweg in.
Hier gaat de Bezuidenhoutseweg over in de Herengracht.
• Na ongeveer 100 m gaat u linksaf de brug over en houdt u links aan. U bevindt zich op de Oranjebuitensingel
ter hoogte van de Hoftoren.
• Na 25 meter vindt het Juridisch Loket aan de rechterkant.
Vanuit Amsterdam (A12), Utrecht (A4) en Rotterdam (A13)
• Rijd door tot Prins Clausplein en vervolgens richting Den Haag Centrum. Dit is de Utrechtse Baan.
• Neem afslag Den Haag Centraal station.
• Sla bij het 3e verkeerslicht linksaf. U rijdt nu op de Bezuidenhoutseweg.
• Na 200 m gaat u linksaf over de brug de Zwarteweg in. de Bezuidenhoutseweg gaat hier over in de
Herengracht.
• Na ongeveer 100 m gaat u linksaf de brug over en houdt u links aan. U bevindt zich op de Oranjebuitensingel
ter hoogte van de Hoftoren.
• Na 25 meter vindt het Juridisch Loket aan de rechterkant.
Route per openbaar vervoer
• Reis met de bus, tram of trein naar station Den Haag Centraal station. De looptijd naar het Juridisch Loket is 4
à 5 minuten.
• Verlaat het centraal station via de zijuitgang aan de Rijnstraat.
• U steekt de Rijnstraat over en loopt via de Turfmarkt onder het ministerie door.
• Als u onder het gebouw vandaan komt, gaat u rechtsaf de Oranjebuitensingel op.
• U vindt het Juridisch Loket na 75 m aan uw rechterkant.

