Routebeschrijving
Platform31 bevindt zich op de 7e etage van Kantoren Stichthage, boven
Den Haag Centraal Station. We zijn uitstekend te bereiken per trein,
tram of bus.

Bezoekadres:

Kantoren Stichthage, 7e etage
Koningin Julianaplein 10,
2595 AA Den Haag

+31 (0)70 302 84 84
www.platform31.nl

Openbaar vervoer

Met de fiets

Met de trein, tram of bus stap u uit bij
Den Haag Centraal station.

U kunt uw fiets stallen in een van de
(bewaakte) fietsenstallingen.

Met de auto
In de directe omgeving zijn verschillende openbare, betaalde, parkeergarages. De dichtstbijzijnde
parkeermogelijkheid is de parkeergarage van NS Centraal Station/New Babylon. Ook kunt u
parkeren onder het Malieveld. De parkeergarages zijn 24 uur per dag geopend.

Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Vanuit Amsterdam rijdt u over de A4
tot aan het Prins Clausplein.

Vanuit Rotterdam rijdt u over de A13,
vervolgens de A4 tot aan het Prins 		
Clausplein.

Vanuit Utrecht rijdt u over de A12
tot aan het Prins Clausplein.

Vanaf het Prins Clausplein naar
Parkeergarage NS Centraal Station /
New Babylon
U volgt de borden Den Haag over de Utrechtse Baan.
Neem afslag 2 richting Den Haag CS. Volg de borden
richting Centraal Station en parkeergarage City/New
Babylon. Vanuit de garage loopt u naar de hal van het
NS station Den Haag CS.

Vanaf het Prins Clausplein naar
Parkeergarage Malieveld
U volgt de borden Den Haag over de Utrechtse Baan.
Aan het einde van de snelweg gaat u linksaf de ZuidHollandlaan op. Zorg ervoor dat u het Malieveld aan uw
linkerhand houdt. Bij de verkeerslichten (T-kruising) gaat
u linksaf de Koningskade op om vervolgens te parkeren
in Parkeergarage Malieveld. Vanuit de garage loopt u
naar de centrale hal van NS Station Den Haag CS.

Ingang: Kantoren Stichthage
In de hal van station Den Haag CS neemt u de roltrap naar Kantoren Stichthage en komt u bij
de receptie op de eerste verdieping waar u zich kunt melden. Vervolgens neemt u de lift naar
de 7e etage waar u zich kunt melden bij onze receptie.

