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Routebeschrijving WTC The Hague
Met de auto:
NB:
 Voor een parkeerplaats moet u 24 uur van tevoren aangemeld zijn via het secretariaat
van Buck Consultants International. Hiervoor belt u met 070-335 227.
 In uw navigatiesysteem kunt u het beste invoeren: Prinses Marijkestraat, Den Haag
Vanuit alle richtingen (A4 vanuit Amsterdam, A12 vanuit Utrecht, A13 vanuit Rotterdam)
vanaf het Prins Clausplein richting Den Haag Centrum:








Knooppunt Prins Clausplein;
Afslag Den Haag - Bezuidenhout / Mariahoeve (afrit 3);
Bij de stoplichten rechtsaf, Schenkkade;
Bij de volgende stoplichten, linksaf, Prinses Beatrixlaan;
Eerste straat (Prinses Marijkestraat) rechtsaf; dit is bij de tweede stoplichten;
Aan uw rechterhand vindt u de ingang van de parkeergarage van het WTC The Hague.
Meld dat u komt voor Buck Consultants International.
In de parkeergarage volgt u bewegwijzering ‘Kantoren E’. BCI is gevestigd op de 9 e verdieping.

Lopend vanaf Centraal Station:






Neem vanuit de hal bij spoor 12 de uitgang richting Koninklijke Bibliotheek.
Loop onder de Koninklijke Bibliotheek door totdat u bij een brede weg uitkomt.
Steek de weg over en ga aan de overkant naar rechts, voor het Paleis van Justitie
langs.
U komt nu op de Juliana van Stolberglaan uit (tramviaduct); ga linksaf en vervolgens
rechtsaf de Prinses Beatrixlaan in.
Loop door naar het volgende kruispunt (Prinses Marijkestraat). U herkent het WTC The
Hague aan de donkerrode kleur. De ingang voor BCI is gelegen aan de kruising met de
Schenkkade (Kantoren E). Neem de lift naar de 9e verdieping.

Lopend vanaf Station Den Haag Laan van NOI




Verlaat het station aan de zijde van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en loop tussen de gebouwen door (Wilhelmina van Pruisenweg)
Steek het water over en ga linksaf op de Schenkkade
Loop nu door tot u bij het tramviaduct komt, kort vóór het tramviaduct is de ingang van
WTC The Hague (Kantoren E). Neem de lift naar de 9e verdieping.

Met de tram




Vanaf het station kunt u eventueel tram 2, 6 (richting Leidschendam) of 3 (richting Laan
van NOI) nemen en uitstappen op de eerstvolgende halte Ternoot.
Steek aan de kant van de uitstaphalte de Juliana van Stolberglaan over en loop naar
rechts.
Vijftig meter verder slaat u de hoek om, de Prinses Beatrixlaan in.
Loop door naar het volgende kruispunt. U herkent het WTC The Hague aan de donkerrode kleur. De ingang voor BCI is gelegen aan de kruising met de Schenkkade (Kantoren E). Neem de lift naar de 9e verdieping.
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