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Routebeschrijving naar de Academie voor Wetgeving 

 

Plattegrond op pagina 3 bijgevoegd 

 

OPENBAAR VERVOER 

 

Vanaf Centraal Station (CS) 

Wegens werkzaamheden is de opstaphalte voor de trams bij Centraal Station verplaatst naar de 

Schedeldoekshaven. Verlaat het station via de uitgang bij spoor 1. Steek de weg (Rijnstraat) over, sla 

linksaf en vervolgens rechtsaf bij de Schedeldoekshaven. Hier ziet u de tijdelijke halte. U kunt de 

Academie ook in 12 minuten lopend bereiken.     

 

Trams & bussen (zie haltes op plattegrond p. 3) 

- Tram 9 (richting Scheveningen Noorderstrand), halte Korte Voorhout 

- Tram 17 (richting Statenkwartier), halte Kneuterdijk  

- Bus 18 (richting Duinzigt), halte Malieveld 

- Bus 22 (richting Duinzigt), halte Malieveld 

- Bus 24 (richting Kijkduin), halte Kneuterdijk 

 

Lopend  

- Verlaat het station via de uitgang Malieveld 

- Sla linksaf: richting Rijnstraat 

- Steek de weg (Rijnstraat) over 

- Sla rechtsaf op de Rijnstraat 

- Sla de eerste straat linksaf: Bezuidenhoutseweg 

- Sla de eerste straat rechtsaf: Prinsessegracht 

- Sla de tweede straat linksaf: Korte Voorhout 

- Steek over bij het zebrapad en vervolg het Korte Voorhout 

- Sla rechtsaf bij de brede laan met bomen: Lange Voorhout  

- Aan uw rechterhand op nummer 62 vindt u de Academie 

 

Vanaf Hollands Spoor (HS) 

- Tram 1 (richting Scheveningen Noorderstrand), halte Kneuterdijk 

- Tram 9 (richting Scheveningen Noorderstrand), halte Korte Voorhout 

- Tram 17 (richting Statenkwartier), halte Kneuterdijk 
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AUTO  

 

Vanuit de richting Utrecht/Amsterdam/Rotterdam (A12/A4/A13) 

- Richting Den Haag volg Centrum Ring/ Scheveningen (haven) 

- Vanaf de Utrechtse Baan (A12): afrit 2, Prins Clauslaan 

- Sla aan het eind linksaf: Zuid-Hollandlaan 

- Eerste afslag linksaf: Koningskade 

- Direct links is Parkeergarage Malieveld 

 

Parkeren 

U kunt parkeren in parkeergarage Malieveld (zie plattegrond p. 3), op loopafstand van de Academie. 

Parkeren op het Lange Voorhout is niet mogelijk. Op andere plaatsen in de binnenstad kunt u ook 

(betaald) parkeren.  

 

Openingstijden parkeergarage Malieveld 

- Dagelijks van 6.30 uur tot 22.00 uur 

- Uitrijden kan 24 uur per dag 

- Kijk voor meer informatie op www.parkeren-denhaag.nl/parkeergarage-malieveld   

 

Looproute vanaf parkeergarage Malieveld 

- Sla rechtsaf: Koningskade 

- Sla linksaf bij het zebrapad en steek de weg over 

- Loop rechtdoor: Houtweg 

- Sla linksaf: Denneweg 

- De Denneweg gaat over in het Lange Voorhout 

- Aan uw linkerhand op nummer 62 vindt u de Academie 

 

Betaald parkeren in de Haagse binnenstad 

maandag t/m zaterdag 09.00-24.00 uur 

zondag   13.00-24.00 uur 

  

http://www.parkeren-denhaag.nl/parkeergarage-malieveld
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Plattegrond met parkeergarage en locaties tram- en bushaltes   

 

 
 

 

 

Lange Voorhout 62 

2514 EH Den Haag 
 


