
 
 
 
 
 
 
 
Routebeschrijving 
Zuidwijkstraat 78A te Zoetermeer 
 
Auto 
Vanaf Den Haag 
A12 richting Utrecht 
Afslag 7 Zoetermeer / richting Zoetermeer/Pijnacker/Berkel en Rodenrijs/N470 
Bovenaan de afslag linksaf naar de Oostweg 
Op de rotonde Maximaplein rechtdoor (2e afslag) 
Op de tweede rotonde 1e afslag naar Tobias Asserlaan 
1e afslag links en gelijk rechts de Zuidwijkstraat op (Ventweg Tobias Asserlaan) 
parkeren nabij nr. 78A 
 
Vanaf Utrecht 
A12 richting Den Haag 
Afslag 7 Zoetermeer / richting Zoetermeer/Pijnacker/Berkel en Rodenrijs/N470 
Bovenaan de afslag rechtsaf naar de Oostweg (borden Zoetermeer) 
Op de rotonde Maximaplein rechtdoor (2e afslag) 
Op de tweede rotonde 1e afslag naar Tobias Asserlaan 
1e afslag links en gelijk rechts de Zuidwijkstraat op (Ventweg Tobias Asserlaan) 
parkeren nabij nr. 78A 
 
 
Openbaar vervoer 
De praktijk is goed bereikbaar met de Randstadrail en de trein.  
 
Vanaf Den Haag 
* Je neemt op station Den Haag cs de stoptrein richting Utrecht (NS sprinter richting Gouda) en stapt uit 

bij station Lansingerland. Je loopt naar de tramhalte Lansingerland en neemt tram 4 nemen richting Den 
Haag Uithof. Je stapt uit bij halte Oosterheem. Van daaruit  is het ca. 12 min lopen. 
Vanaf de tramhalte loop je naar het westen, richting de Oosterschelde. Je slaat rechtsaf naar het 
Oosterheemplein. Je maakt een scherpe bocht naar links richting het Schipluidenpad en sla vervolgens 
rechtsaf en daarna linksaf richting het Schipluidenpad. Je neemt de trap en slaat dan rechtsaf naar hett 
Schipluidenpad. Dan is het over het water linksaf naar de Schuddebeursstraat en op het einde sla je 
rechtsaf naar de Zuidwijkstraat. Je loopt door tot nr. 78A. 
 

 of 
 
* Je neemt op station Den Haag cs tram 4 richting Lansingerland Zoetermeer en stapt uit bij de halte 

Willem Dreeslaan Zoetermeer. Van daaruit is het ca. 13 min lopen. 
Je loopt naar het westen op de Aletta Jacobslaan. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Willem 
Dreeslaan. Sla linksaf richting de Zwammerdamstraat en vervolgens rechtsaf naar de 
Zwammerdamstraat. Sla op het einde van de straat linksaf naar de Zuidwijkstraat. Je loopt door tot 
nr. 78A 

 
Vanaf Centrum West Zoetermeer 
* Je neemt op Centrum West Zoetermeer tram 4 richting Lansingerland Zoetermeer en stapt uit bij de 

halte Willem Dreeslaan Zoetermeer. Van daaruit is het ca. 13 min lopen. 
Je loopt naar het westen op de Aletta Jacobslaan. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Willem 
Dreeslaan. Sla linksaf richting de Zwammerdamstraat en vervolgens rechtsaf naar de 



Zwammerdamstraat. Sla op het einde van de straat linksaf naar de Zuidwijkstraat. Je loopt door tot 
nr. 78A. 
Je kunt ook bij de halte Willem Dreeslaan bus 165 (Arriva) richting Zoetermeer nemen en uitstappen bij 
de bushalte Stephensonstraat. Van daar is het ca. 6 min. lopen. 
Je loopt naar het oosten richting Tobias Asserlaan en verlaat de rotonde naar de Tobias Asserlaan. Sla 
dan linksaf richting Zuidwijkstraat. Op de Zuidwijkstraat ga je rechtsaf en loop je door tot nr. 78A. 
 
of 
 

* Je neemt op Centrum West bus 165 (Arriva) richting Alphen a/d Rijn. Je stapt uit bij halte 
Stephensonstraat. Van daar is het ca. 6 min. lopen. 
Je loopt naar het oosten richting Tobias Asserlaan en verlaat de rotonde naar de Tobias Asserlaan. Sla 
dan linksaf richting Zuidwijkstraat. Op de Zuidwijkstraat ga je rechtsaf en loop je door tot nr. 78A. 
 

 
Vanaf Gouda 
Je neemt de NS Sprinter vanaf Gouda richting station Den Haag cs en stapt uit bij station Lansingerland 
Zoetermeer. Je loopt naar de tramhalte Lansingerland en neemt tram 4 richting Den Haag Uithof. Je stap uit 
bij halte Oosterheem Zoetermeer. Van daar is het ca. 12 min. lopen. 
Je loopt naar het westen, richting de Oosterschelde. Je slaat rechtsaf naar het Oosterheemplein. Je maakt 
een scherpe bocht naar links richting het Schipluidenpad en sla vervolgens rechtsaf en daarna linksaf 
richting het Schipluidenpad. Je neemt de trap en slaat dan rechtsaf naar hett Schipluidenpad. Dan is het 
over het water linksaf naar de Schuddebeursstraat en op het einde sla je rechtsaf naar de Zuidwijkstraat. Je 
loopt door tot nr. 78A. 


