Routebeschrijving SVH

Staat achter de
Nederlandse horeca

Adres

SVH
Röntgenlaan 35
2719 DX Zoetermeer
Tel. 088 - 050 1500
www.svh.nl

Met de auto

Met het openbaar vervoer

SVH ligt op loopafstand van station Zoetermeer/
Driemanspolder. Dit station is op verschillende
manieren te bereiken met het openbaar vervoer.
Randstadrail 3

Halte

Bus 71/72

Station
Zoetermeer
Station
Zoetermeer
Station
Zoetermeer
Station
Zoetermeer

Den Haag Loosduinen – Zoetermeer
Centrum West
Wijk Rokkeveen – Zoetermeer Centrum West

Bus 55

Delft – Zoetermeer Centrum West

Bus 170

Halte Rodenrijs – Zoetermeer Centrum West

Trein

Sprinter Den Haag – Utrecht Terwijde

Driemanspolder

Neem op het treinstation de trap naar boven en
ga linksaf via de Nelson Mandelabrug de centrale
hal in. Loop in de richting van de wijk Rokkeveen
(Plein van de Verenigde Naties). Als u aankomt
op het busstation, neemt u de trap naar boven
naar het Plein van de Verenigde Naties.
Ga rechtdoor het plein over en steek de Danny
Kayelaan over. Loop vervolgens alsmaar
rechtdoor, u passeert de Maria Montessorilaan
en de Boris Pasternaklaan. Vervolg uw weg
rechtdoor naar de Röntgenlaan, u loopt het hofje
in en vindt het kantoor van SVH dan rechts in de
hoek. Zie ook de plattegrond hieronder.
Voor actuele reisinformatie verwijzen wij u naar
www.9292ov.nl of 0900-9292 (€ 0,70 p/m).
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Vanuit Utrecht (A12)
Neem afslag 7 Zoetermeer/Pijnacker en ga bij de
verkeerslichten linksaf de Oostweg op.
Ga bij de tweede verkeerslichten rechtsaf naar
de Zuidweg. Bij het vijfde stoplicht slaat u linksaf
naar de Mahatma Gandhisingel. Neem
dan de tweede weg rechts naar de Maria
Montessorilaan. Aan het einde van de weg
slaat u linksaf naar de Röntgenlaan.
Vanuit Den Haag/Amsterdam (A12)
Neem afslag 6 Zoetermeer Centrum. Ga
bovenaan de afrit rechtsaf de Zuidweg op
(richting Zoetermeer wijk 18 en 19). Ga bij de
tweede stoplichten rechtsaf de Mahatma
Gandhisingel op en sla de derde weg rechtsaf
naar de Boris Pasternaklaan. Aan het einde van
de weg linksaf naar de Röntgenlaan.
Deze routebeschrijving is onder voorbehoud van
wijzigingen in de verkeerssituatie. SVH kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
onjuistheden in de beschrijving.
Raadpleeg vooraf
www.verkeersinformatiedienst.nl of 0900-8855
(€ 0,45 p/m) voor actuele informatie.

Parkeren

SVH beschikt over een beperkt aantal
parkeerplaatsen in een parkeergarage.
Informeer naar de beschikbaarheid bij het
maken van de afspraak.
U kunt ook gratis parkeren op de halfverharde
parkeerstroken tegenover het kantoor of bij het

winkelcentrum Rokkeveen aan de Quirinegang.
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