
Routebeschrijving  BINK 36 

Met Eigen Vervoer  

BINK36 ligt dichtbij de afslag van de snelweg A12, nabij het Prins Clausplein, en is goed bereikbaar vanaf 

de A13 (Delft), de A12 (Utrecht) en de A4 (Amsterdam).    

Vanaf Rotterdam  Volg de A13 naar Den Haag. Volg borden 'Den Haag | Utrecht | Amsterdam' en op het 

Prins Clausplein de borden 'Voorburg | Den Haag' Neem na het Prins Clausplein de eerste afrit 'Voorburg | 

Den Haag | Nieuw Laakhaven | Binckhorst'.  Beneden aan de afrit slaat u linksaf en volg de Maanweg. Aan 

het eind van de Maanweg, bij de T-splitsing gaat u rechtsaf. Dit is de Binckhorstlaan. Volg de 

Binckhorstlaan, rechtdoor bij de verkeerslichten, langs het tankstation. Ga direct na en onder het 

spoorviaduct rechtsaf bij het stoplicht.   U bent nu gearriveerd bij “BINK36”. Er is niet altijd een parkeerplaats 

voor de slagboom voorhanden en kunt u achter de slagboom op het verder gelegen parkeerterrein parkeren. 

Aanmelden kunt u zich bij de slagboom, geeft u aan de portier door dat u voor “C- 108” komt. U kunt 

vervolgens parkeren en u zich weer melden bij de portier alwaar we gevestigd zijn op de 1e verdieping in 

Unit C-108.   

Vanaf Amsterdam/Leiden  Volg de A4 naar Den Haag. Volg de borden 'Den Haag' en op het Prins 

Clausplein de borden 'Voorburg | Den Haag | Zoetermeer | Utrecht' Neem na het Prins Clausplein de eerste 

afrit 'Voorburg | Den Haag | Nieuw Laakhaven | Binckhorst'. Beneden aan de afrit slaat u linksaf en volg de 

Maanweg. Aan het eind van de Maanweg, bij de t-splitsing gaat u rechtsaf. Dit is de Binckhorstlaan. Volg de 

Binckhorstlaan, rechtdoor bij de verkeerslichten, langs het tankstation. Ga direct onder het spoorviaduct naar 

rechts.  U bent nu bij BINK36.     Vanaf Leiden (A44)  Rij over de A44-N44 naar Den Haag. Blijf rechtdoor 

rijden over de Zuid Hollandlaan. Sla linksaf over de koningskade, rij door de tunnel (let op de 

snelheidscamera na de tunnel) en volg de straat (Lekstraat). Na het 2e viaduct (spoorviaduct) sorteert u 

links voor bij het verkeerslicht. Sla linksaf. U bent nu bij BINK36. Na de slagboom parkeren aan de 

achterzijde van het gebouw. U betreedt het gebouw aan de achterzijde en volgt de wegbewijzering naar 

BINK’s Corner. 

Met het Openbaar Vervoer   

Het Centraal Station Den Haag en Hollands Spoor liggen op ca 10 minuten loopafstand van het pand.    

Vanaf Den Haag Hollands Spoor  Loop aan de voorzijde station HS uit en sla rechtsaf richting het 

Rijswijkseplein en het 'Strijkijzer'. Blijf de weg volgen en sla op de Weteringkade rechtsaf de Spaarnestraat 

in, langs het Ziggo-gebouw. Aan het eind van de Spaarnestraat, langs de speeltuin, rechtsaf. Loop onder het 

spoor door en steek bij het verkeerslicht over. U staat nu recht tegenover de ingang van BINK36.    

Vanaf Den Haag CS  Loop de zijuitgang van het station uit, de VROM zijde. Sla linksaf en volg het voetpad 

langs het spoor. Sla na ca 700 meter onder het spoor linksaf. U staat nu voor de ingang van BINK36.    

Hieronder ziet u een deel van de kaart van Den Haag met bovenin het Centraal Station, linksonder Den 

Haag HS en rechts ons kantoor op de Binckhorstlaan. De kleine cirkel in het midden is halte Weteringplein 

van tram 17.     

Ook kunt u vanaf Den Haag Centraal tram 17 richting “Wateringen” nemen of vanaf Den Haag HS tram 17 

richting Statenkwartier nemen. U stapt dan uit bij halte “Weteringplein”. Vervolgens is het nog 5 minuten 

lopen. 


