
De locatie in Den Haag is gevestigd in één van de oudste straatjes van Den Haag, centraal gelegen 
tussen het Binnenhof, Paleis Noordeinde en het Vredespaleis. Het beste kunt u onze locatie bereiken 
middels het Openbaar Vervoer. Vanaf het Centraal Station kunt u vrij eenvoudig overstappen op 
de bus of tram. Bent u ruim op tijd? Te voet is onze locatie binnen 20 minuten te bereiken terwijl u 
meteen wat mee krijgt van de levendige en politiek georiënteerde stad. De verschillende mogelijk-
heden worden hier voor u toegelicht.

Driessen HRM
locatie Den Haag
Routebeschrijving

Juffrouw Idastraat 19
2513 BE Den Haag

t. 070 - 218 40 00
denhaag@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per bus
Vanaf Den Haag Centraal Station
Vanaf Den Haag Centraal Station kunt u ervoor kiezen om 
stadsbus 22 richting ‘Duindorp’ via Centraal Station of stadsbus 
24 richting ‘Kijkduin’, te nemen. Na een korte busreis hoeft u 
slechts 5 minuten te lopen naar de locatie.

Stadsbus 22 en 24 stoppen beide bij halte ‘Kneuterdijk’. 
• Vanuit hier loopt u richting de Heulstraat;
• Na 120 meter slaat u linksaf naar Noordeinde; 
• Hierna neemt u de eerst straat rechts: de Molenstraat; 
• Vervolg uw weg voor 100 meter en sla hierna linksaf naar de 

Oude Molstraat; 
• Na 35 meter slaat u hierna rechtsaf naar de Juffrouw Idastraat;
• Na 90 meter ziet u Driessen HRM aan de rechterkant.

Centraal Station Den  Haag



Per tram
Vanaf Den Haag Centraal Station
Vanaf Den Haag Centraal Station kunt u ervoor kiezen om tram 3 
richting ‘Den Haag Loosduinen’ of tram 4 richting ‘Den Haag De 
Uithof’, te nemen. Na een korte reis hoeft u slechts 7 minuten te 
lopen naar de locatie.

Tram 3 en 4 stoppen beide bij halte ‘Grote Markt’. 
• Loop de Prinsegracht op en sla na 80 meter rechtsaf naar de 

Jan Hendrikstraat; 
• Deze straat loopt over in de Torenstraat welke u volgt;
• Na 500 meter slaat u rechtsaf naar de Juffrouw Idastraat; 
• Na 80 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

Looproute
Vanaf Den Haag Centraal Station 
Vanaf het Centraal Station bereikt u onze locatie te voet binnen 
20 minuten. 
• Als u het station uit loopt gaat u rechtdoor op het Koningin 

Julianaplein en vervolgens linksaf naar de Bezuidenhout-
seweg; 

• Vervolg uw weg alsmaar rechtdoor naar de Herengracht;
• Aan het einde van de weg steekt u het kruispunt over en 

vervolgt u uw weg rechtdoor over de Korte Poten welke 
overgaat in de Lange Poten;

• Sla hier aan het einde van de weg rechtsaf naar de Hofweg 
en ga 100 meter rechtdoor totdat u linksaf kunt slaan naar de 
Passage;

• Vervolg uw weg over de Passage welke hierna overgaat in de 
Gravenstraat; 

• Op het kruispunt gaat u rechtdoor naar de Grote Halstraat en 
vervolgt u uw weg voor 150 meter;

• Hierna slaat u rechtsaf naar de Juffrouw Idastraat en ziet u 
Driessen HRM aan de linkerkant.

Per auto
Als u met de auto komt raden wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie 
te controleren op www.vananaarbeter.nl. Voer het volgende 
adres in om uw route te plannen naar de dichtstbijzijnde par-
keergarage.

Parkeren
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Q-park Torengarage 
in Den Haag.

Q-park Torengarage
Geest 1
2513 VA Den Haag

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM 
• Verlaat de parkeergarage en houd links aan; 
• Na 60 meter slaat u linksaf naar de Torenstraat; 
• Vervolg uw weg voor 65 meter en sla daarna rechtsaf naar de 

Juffrouw Idastraat;
• Na 80 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

P+R
Met een P+R kunt u uw auto voordelig en snel aan de rand van 
de stad parkeren en met het OV naar het centrumgebied reizen. 
Om onze locatie te bezoeken kunt u het beste gebruik maken 
van de volgende P+R. 

P+R station Laan van Nieuw Oost-Indië
Van Alphenstraat 102
2274 NE Voorburg

De P+R is vanaf de A12 binnen enkele minuten bereikbaar. 
Vanaf tramhalte/metrostation Laan van NOI bent u met tram 2, 
3 of 4 in 7-10 minuten bij tramhalte ‘Grote Markt’. Vanaf hier is 
het 7 minuten wandelen naar de Juffrouw Idastraat.
• Loop de Prinsegracht op en sla na 80 meter rechtsaf naar de 

Jan Hendrikstraat. Deze straat loopt over in de Torenstraat 
welke u volgt;

• Na 500 meter slaat u rechtsaf naar de Juffrouw Idastraat; 
• Na 80 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

www.driessen.nl


