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ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET HUMANITY HOUSE 
Het Humanity House is te vinden aan de Prinsegracht nummer 8 in Den Haag. Hier vind je 
een routebeschrijving per openbaar vervoer en per auto. Let op, de gewijzigde 
verkeerssituatie in Den Haag vanwege het nieuwe verkeerscirculatieplan is nog niet 
verwerkt in de meeste navigatiesystemen. Onderaan de routebeschrijving vind je enkele 
tips voor de TomTom. Deze en andere informatie is ook te vinden op onze website: 
www.humanityhouse.org  
 
BEREIKBAARHEID PER OPENBAAR VERVOER 
Vanaf Den Haag CS   
Tram 2 richting Kraayenstein   
Tram 3 richting Loosduinen   
Tram 4 richting De Uithof   
Tram 6 richting Leyenburg   
Halte Grote Markt 
 
Vanaf Den Haag HS   
Tram 1 richting Noorderstrand   
Tram 16 richting Centraal Station   
Halte Centrum (7 minuten lopen. Grote Marktstraat, Prinsegracht) 
 
BEREIKBAARHEID PER AUTO 
Vanuit richting Rotterdam/Utrecht/Amsterdam naar Prinsegracht 8:   
• Volg de A12 richting Den Haag   
• Neem afslag 4 ‘Industrieterrein, Binckhorst, Voorburg, Den Haag-Nieuw Laakhaven’   
• Ga linksaf onder het viaduct door de Prins Bernhardlaan/Maanweg op   
• Sla na circa 1000 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar de Binckhorstlaan   
• Ga na circa 1100 meter linksaf bij Mercuriusweg/Trekvlietbrug/Neherkade   
• Neem de derde afslag richting Calandstraat   
• Volg de weg als deze overgaat in de Vaillantlaan en Buitenom   
• Sla voor het Medisch centrum Haaglanden rechtsaf de Prinsegracht op   
• Parkeren kan in parkeergarage Grote Markt, ingang Prinsegracht/Grote Markt of in een 
van de  hieronder genoemde parkeergarages.  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Vanuit richting Rotterdam/Utrecht/Amsterdam naar Parkeergarage Lutherse Burgwal:   
• Volg de A12 richting Den Haag   
• Neem afslag 2 ‘Centrum Zuid’   
• Ga aan het einde van de afrit linksaf het Prins Bernhardviaduct op   
• Volg de weg als deze overgaat in de Stille Veerkade   
• Sla aan het einde van de Stille Veerkade rechtsaf de Paviljoensgracht op   
• Deze gaat over in de Lutherse Burgwal, waar de parkeergarage aan de linkerzijde is.    
 
PARKEREN 
•  Parkeergarage City Parking (Q-Parc)  Laan 5-7  2512 GM Den Haag  (2 min lopen)  
• Parkeergarage Lutherse Burgwal:  Lutherse Burgwal 25  2512 CB Den Haag   (3 min lopen)  
• Parkeren op de Prinsegracht:   er is betaald parkeren ma t/m za van 09.00 tot 24.00 en 
zondag van 13.00 tot 24.00 
 
TIPS VOOR TOMTOM 
• vanuit de richting A4, A12, A13 via de Vaillantlaan 
Tip: voer eerst Vaillantlaan in en vervolgens Prinsegracht op de TomTom 
 
• vanuit de richting A/N44 via Mauritskade en Jan Hendrikstraat 
Tip: voer eerst Mauritskade en vervolgens Prinsegracht in op de TomTom 

 
 


