Bezoekadres:
Leidsestraatweg 77a
2594 BB Den Haag
Tel: 070 – 512 31 44
Navigatie adres:
Hoogwerflaan, Den Haag
Met eigen vervoer:

 Komend vanuit de richting Utrecht (A12):
Op het Prins Clausplein neemt u de A4 richting Amsterdam. Zie hierna Rotterdam.
 Komend vanuit de richting Rotterdam of Amsterdam (via de A4):
Op de A4 neemt u afslag nummer 8: Leidschendam, Wassenaar, Den Haag, Leidschenveen, Forepark. U volgt de N14 richting
Wassenaar. Bij de afslag Den Haag - Mariahoeve gaat u linksaf, de Bezuidenhoutseweg op. Bij de eerste verkeerslichten gaat u
rechtsaf de Hofzichtlaan in.
 Komend vanuit de richting Amsterdam, Leiden of Wassenaar (via de A44 / N44):
Rijdende op de N44 neemt u – voor het viaduct – de afslag naar Scheveningen / Rotterdam / Utrecht ((Ring 200 / N14). Bij de
verkeerslichten slaat u linksaf. U volgt de weg tot aan de verkeerslichten bij het grote kruispunt, na circa 500 meter. Daar gaat u
rechtdoor (u kruist de N14) richting Den Haag Mariahoeve. Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf de Hofzichtlaan in.
… vervolg vanuit alle richtingen:
U bevindt zich op de Hofzichtlaan en volgt deze weg om de vijver heen. In de bocht naar rechts (de Hofzichtlaan gaat hier over in de
Hoogwerflaan) kunt u parkeren. Aan de overkant van de vijver ziet u een wit Landhuis liggen (zie foto) op Landgoed Marlot. MKPC is
gevestigd in het koetshuis van het Landhuis Marlot. U bereikt ons door over het bruggetje te lopen richting het Landhuis.

Met openbaar vervoer:
Vanaf Den Haag CS (busplatform) neemt u stadsbus 43 (richting Leiden) of 91 (richting Wassenaar). U stapt dan uit bij de halte
Hofzichtlaan Noord. Ook kunt u vanaf Den Haag CS de Intercitylijn nr 90 nemen. U stapt dan uit bij de halte Den Haag Viaduct.
Vanaf beide haltes is het ongeveer vijf minuten lopen tot MKPC. Voor de juiste route raadpleegt u de kaart op de achterzijde.
Voor de actuele vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar www.9292.nl.

