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NS CENTRAAL
STATION

PRINS BERHARD
VIADUCT

±5 minuten lopen
» Neem de uitgang aan de linkerkant van het station
» Sla linksaf en loop onder het Prins Bernhard viaduct door
» Volg het voetpad parallel aan de spoorlijnen
» Loop onder het Schenkviaduct door
» Nadat je onder de spoorwegviaducten bent doorgelopen, sla
je linksaf het Bink36-terrein op

LEKSTRAAT

BINK36
WETERINGPLEIN
HALTE TRAMLIJN 17

SCHENKVIADUCT
WETERINGKADE

RIJSWIJKSEPLEIN

BINCKHORSTLAAN
RIJSWIJKSEWEG

NS STATION

Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag

HOLLANDS SPOOR

± 10 minuten lopen
» Loop Station Hollands Spoor uit en sla rechts af
» Loop langs het appartementencomplex
‘het Strijkijzer’ en steek bij de stoplichten over
» Sla op het Rijswijkseplein rechtsaf naar de
Weteringkade
» Blijf de Weteringkade volgen tot je op de
Binckhorstlaan bent, ga daar rechts af
» Loop onder het Schenkviaduct door, aan de
linkerkant zie je het Bink36-terrein

/ MET HET OPENBAAR
VERVOER
/ VANAF DEN HAAG HS
Neem tram 17 richting Statenkwartier
Stap uit bij halte Weteringplein (2 stops)

/ VANAF DEN HAAG CS
Neem tram 17 richting Wateringen
Stap bij de eerste halte uit, Weteringplein.

info@hangar36.nl
www.hangar36.nl
MERCURIUSWEG

/ MET DE AUTO VANAF
ROTTERDAM
» Volg de A13 naar Den Haag
» Volg borden Den Haag Utrecht Amsterdam
» Volg op het Prins Clausplein de borden
Voorburg Den Haag
» Neem na het Prins Clausplein de eerste
afrit Voorburg Den Haag Nieuw Laakhaven
Binckhorst
» Beneden aan de afrit sla je linksaf en volg
je de Maanweg
» Aan het eind van de Maanweg, sla je
rechtsaf de Binckhorstlaan op
» Rij rechtdoor tot je, na het viaduct, aan de
rechtkant het Bink36-terrein ziet

/ VANAF
AMSTERDAM/LEIDEN
» Volg de A4 naar Den Haag
» Volg de borden Den Haag
» Op het Prins Clausplein volg je de borden
Voorburg Den Haag Zoetermeer Utrecht
» Neem na het Prins Clausplein de eerste
afrit Voorburg Den Haag Nieuw Laakhaven
Binckhorst
» Beneden aan de afrit sla je linksaf en volg
je de Maanweg
» Aan het eind van de Maanweg, sla je
rechtsaf de Binckhorstlaan op
» Rij rechtdoor tot je, na het viaduct, aan de
rechtkant het Bink36 terrein ziet

