ROUTEBESCHRIJVING
De kliniek is zowel met de auto, de fiets als
het openbaar vervoer snel en makkelijk te
bereiken.
Via de rijkswegen A4 en A13 / A12 vanuit
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht heeft u
directe toegang tot de Braillelaan.
Vanuit Utrecht (A12)
U rijdt op de A12 richting Den Haag tot het knooppunt Prins
Clausplein. Volg dan de A4/E19 richting Rotterdam / Den HaagZuid. Na 2,6 km komt u op het knooppunt Ypenburg en neemt u
de A4/E30 richting Rijswijk. Neem vervolgens afslag 9 RijswijkCentrum / Broekpolder. Ga aan het einde van de afslag bij de
stoplichten rechtsaf. Na 140 m gaat u bij het stoplicht linksaf de
Laan van Hoornwijck op (u rijdt onder het tramviaduct door). Hou
de linkerbaan aan en ga na 350 m bij de stoplichten linksaf de
Madame Curielaan op. U rijdt nu de Broekpolder in. Blijf de weg
volgen en ga na 50 m - bij de eerste zijstraat die u tegenkomt rechtsaf (Ampèrelaan). U ziet nu recht voor u de kliniek liggen op
de Braillelaan 6.
Vanuit Rotterdam (A13)
U neemt op de A13 afslag 7 Rijswijk / Broekpolder. Bij de
verkeerslichten knooppunt Ypenburg gaat u rechtdoor. Ga na 1,4
km gaat u bij de stoplichten linksaf de Laan van Hoornwijck op (u
rijdt onder het tramviaduct door). Hou de linkerbaan aan en ga na
350 m bij de stoplichten linksaf de Madame Curielaan op. U rijdt
nu de Broekpolder in. Blijf de weg volgen en ga na 50 m - bij de
eerste zijstraat die u tegenkomt - rechtsaf (Ampèrelaan). U ziet
nu recht voor u de kliniek liggen op de Braillelaan 6..
Vanuit Amsterdam (A4)
U rijdt op de A4/E19 richting Den Haag. Volg op het knooppunt
Prins Clausplein de A4/E19 richting Rotterdam / Den Haag-Zuid.
Volg na 3,3 km op het knooppunt Ypenburg de A4/E30 richting
Rijswijk. Neem nu afslag 9 Rijswijk-Centrum / Broekpolder. Ga
aan het einde van de afslag bij de stoplichten rechtsaf. Na 140 m
gaat u bij het stoplicht linksaf de Laan van Hoornwijck op (u rijdt
onder het tramviaduct door). Hou de linkerbaan aan en ga na 350
m bij de stoplichten linksaf de Madame Curielaan op. U rijdt nu

de Broekpolder in. Blijf de weg volgen en ga na 50 m - bij de eerste zijstraat die u tegenkomt - rechtsaf (Ampèrelaan). U ziet
nu recht voor u de kliniek liggen op de Braillelaan 6.
Vanuit Den Haag
Vanuit Den Haag richting Rijswijk. Over de Hoornbrug de eerste straat rechtsaf. Blijf de weg volgen en ga na 50 m - bij de
eerste zijstraat die u tegenkomt - rechtsaf (Ampèrelaan). U ziet nu recht voor u de kliniek liggen op de Braillelaan 6.
Vanuit het Westland
U rijdt op de A4 richting Den Haag. Volg de A4/E30 richting Rijswijk. Na 2,5 km rechts aanhouden. Neem nu afslag 9
Ypenburg / Rijswijk-Centrum / Broekpolder. Ga na 350 m linksaf (Laan van Delfvliet). Bij het stoplicht gaat u linksaf de Laan
van Hoornwijck op (u rijdt onder het tramviaduct door). Hou de linkerbaan aan en ga na 350 m bij de stoplichten linksaf de
Madame Curielaan op. U rijdt nu de Broekpolder in. Blijf de weg volgen en ga na 50 m - bij de eerste zijstraat die u
tegenkomt - rechtsaf (Ampèrelaan). U ziet nu recht voor u de kliniek liggen op de Braillelaan 6.

PARKEREN
U rijdt langs de rechterzijde van het pand - onder de luifel door - en bereikt dan
het achter het pand gelegen parkeerterrein. Het parkeerterrein is alleen
bestemd voor bezoekers van de kliniek.

OPENBAAR VERVOER
De haltes voor tramlijn 1 en 15 zijn op loopafstand gelegen (350 meter).
Tramlijn 15 richting Nootdorp vanaf Centraal Station Den Haag of Rijswijkse
plein (nabij Hollands Spoor), uitstappen halte Broekpolder.
Tramlijn 1 richting Delft (Tanthof) vanaf Hollands Spoor. Uitstappen bij halte
Broekpolder.
Het is ongeveer 8 minuten lopen vanaf de tramhalte naar de kliniek.

