Routebeschrijving Haagse Lobby
De Haagse Lobby
Deze congreslocatie is gelegen op de tiende etage van het Bibliotheekcomplex voor het
Stadhuis. De toegang naar de Haagse Lobby bevindt zich dan ook in de Openbare
Bibliotheek. Met de lift gaat u naar de entree van de Haagse Lobby.
Spui 68, 2511 BT Den Haag
Postbus 12653, 2500 DP Den Haag
Tel. (070) 353 44 55 Fax: (070) 353 45 04

Per Auto
Vanuit richting Utrecht (A12), Amsterdam (A4), Rotterdam (A13)
Via het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan rijdt u Den Haag binnen. Op de Utrechtsebaan
neemt u de afslag Centrum. Aan het eind van de afslag bij de stoplichten gaat u naar links
en vervolgens rechtdoor over het Prins Bernhardviaduct. Na stoplichten (Schedeldoekshaven)
rijdt u via de toegangstunnel aan uw rechterhand naar de parkeergarages.
Vanuit richting Amsterdam/Leiden (A44)
Aan het einde van de Benoordenhoutseweg bij de stoplichten linksaf (richting
Utrecht/Rotterdam). Niet de Utrechtsebaan oprijden, maar de parallelweg nemen (Boslaan).
Bij de stoplichten rechtdoor, aan het einde rechtsaf, met de bocht mee naar links en
vervolgens bij de stoplichten rechtsaf het Prins Bernhardviaduct op. Na stoplichten
(Schedeldoekshaven) rijdt u via de toegangstunnel aan uw rechterhand naar de
parkeergarages.
Parkeergarages
Er zijn drie parkeergarages:
Centrum/Stadhuis
Voor de rechtstreekse toegang tot het Atrium van het Stadhuis dient u deze parkeergarage
te nemen. Er is vanuit deze parkeergarage één mogelijkheid om rechtstreeks naar de begane
grond van het Stadhuis, het Atrium, te gaan met de lift bij Uitgang Stadhuis/Bibliotheek.
Spui en Turfmarkt
Deze parkeergarages zijn niet in beheer van het Stadhuis en heeft geen directe toegang tot
het Atrium. Overigens grenzen alle drie de parkeergarages aan elkaar.

Per Openbaar vervoer
Tramlijnen : 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 en 12
Buslijnen : 4, 5, 18, 22, 25, 30 (HTM) en 122 t/m 130 (Streekvervoer)
Trein : vanaf Centraal Station of Hollands Spoor wandelt u in 10-15 minuten naar de Haagse
Lobby (Centrale Bibliotheek)

