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Parkeren  

Reis je per auto dan kan je vrij parkeren aan de Klatteweg ter hoogte van huisnummer 28, 

daarna is het slechts 2 minuten lopen door het park naar onze vestiging. Ons pand bevindt 

zich op het sportterrein van hockeyclub Klein Zwitserland / tennispark Leimonias. 

Op het parkeerterrein voor ons pand is helaas geen ruimte beschikbaar voor bezoekers van 

Van Ede & Partners. Voor fietsen hebben wij rechts naast ons pand een fietsenstalling. 

 

 

Routebeschrijving per auto 

Uit de richtingen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht over de wegen A4, A12 en A13 

Wegwijzers richting Den Haag volgen. De Utrechtse Baan geheel afrijden; aan het einde (T-

kruising) rechtsaf de Benoordenhoutseweg op. Bij de eerstvolgende grote kruising met 

stoplichten linksaf, de Van Alkemadelaan op richting Scheveningen. Deze enkele kilometers 

volgen. Na de kazerne die u links passeert bij de tweede stoplichten linksaf de 

Pompstationsweg op. Langs de Scheveningse gevangenis. De vierde weg links is de Tapijtweg. 

Aan het einde van de Tapijtweg linksaf de Klatteweg op. Ter hoogte van huisnummer 28 

parkeren. Daarna is het slechts 2 minuten lopen door het park naar onze vestiging. Ons pand 

bevindt zich op het sportterrein van hockeyclub Klein Zwitserland / tennispark Leimonias. 

   

 

Uit de richting Amsterdam en Haarlem via weg A44 over Wassenaar 

Rij de A44 helemaal af tot aan het eerste grote kruispunt in Den Haag (aan de linkerkant ligt 

het Haagsche Bos). Ga bij de stoplichten rechtsaf de Van Alkemadelaan op richting 

Scheveningen. Deze enkele kilometers volgen. Na de kazerne die u links passeert bij de 

tweede stoplichten linksaf de Pompstationsweg op. Langs de Scheveningse gevangenis.  

De vierde weg links is de Tapijtweg. Aan het einde van de Tapijtweg linksaf de Klatteweg op. 

Ter hoogte van huisnummer 28 parkeren. Daarna is het slechts 2 minuten lopen door het park 

naar onze vestiging. Ons pand bevindt zich op het sportterrein van hockeyclub Klein 

Zwitserland / tennispark Leimonias. 

 

 

Openbaar vervoer  

Vanaf CS Den Haag en HS Den Haag - Tram 9 richting Scheveningen Noord. 

Reistijd per tram ca. 15 min. Looptijd vanaf halte naar vestiging ca. 13 min. 

Uitstappen halte Madurodam. 700 meter lopen (in noordelijke richting) over de brug. 

Plesmanweg oversteken, Badhuisweg in. Tweede rechts Klatteweg inslaan. Aan het einde van 

de Klatteweg het park inlopen, daarna is het slechts 2 minuten lopen door het park naar onze 

vestiging. Ons pand bevindt zich op het sportterrein van hockeyclub Klein Zwitserland / 

tennispark Leimonias. 

 


