Algemeen

Patiënteninformatie

Routebeschrijving naar de locaties van Reinier de Graaf


Delft



Voorburg



Naaldwijk



Ypenburg

U ontvangt deze informatie, omdat u Reinier de Graaf wilt bezoeken. U leest hierin hoe u elk van
onze vier locaties kunt bereiken met uw eigen of het openbaar vervoer.
Reinier de Graaf Delft
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
Routebeschrijving
Eigen Vervoer
Delft ligt aan de A13. Om bij Reinier de Graaf te komen neemt u de afslag Delft-Zuid. Vervolgens
rijdt u rechtdoor richting de N470 (Schipluiden/Naaldwijk) en volgt u de ANWB-borden richting het
ziekenhuis Reinier de Graaf. Via de afritten van de andere wegen kunt u ook de ANWB-borden
richting Reinier de Graaf volgen.
Openbaar Vervoer
Vanaf het NS-station Delft Centraal gaan bus 37, 32 en bus 62 naar Reinier de Graaf.
Vanuit het Westland neemt u bus 32 (Delft–Naaldwijk).
Vanuit Maassluis neemt u bus 38 (Delft–Maassluis-West) en stapt u uit bij halte Componistenpad,
waarna u nog ongeveer acht minuten moet lopen.
Vanuit Pijnacker neemt u bus 55. Vervolgens stapt u over op bus 32, 37 of 62 bij het NS-station
Delft Centraal.
Tramlijn 1 stop bij de halte Diepenbrockstraat. Vanaf deze halte loopt u in ongeveer zes minuten
via de Buitenhofdreef, de Griegstraat en de Apothekersweg naar Reinier de Graaf.
Parkeren
Op het parkeerterrein kunt u betaald parkeren. U kunt betalen met muntgeld, met uw pinpas of
creditcard. Ook kunt u betalen met biljetten van € 5,- en € 10,-.
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Diaconessenhuis Voorburg
Fonteynenburghlaan 5
2275 CX Voorburg
Routebeschrijving
Eigen vervoer
Voorburg ligt aan de A12. Houdt u via het Prins Clausplein richting Den Haag aan. Vervolgens
neemt u afslag 4, Voorburg. Aan het einde van de afrit bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf, bij de
volgende verkeerslichten nogmaals rechtsaf. Volg bij de volgende verkeerslichten de ANWBborden richting Diaconessenhuis Voorburg.
Openbaar Vervoer
Buslijnen 23 (Kijkduin–Duindorp) en 30 (Maassluis–Den Haag Centraal) en tramlijn 10
(Statenkwartier–Station Voorburg, rijdt alleen in de spitsuren) stoppen vlakbij ons ziekenhuis (halte
Diaconessenhuis). Het Diaconessenhuis ligt op tien minuten lopen van NS-station Voorburg.
Parkeren
Op de parkeerterreinen van het ziekenhuis kunt u betaald parkeren. U kunt zowel met muntgeld als
met pinpas betalen.
Behandelcentrum Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
Routebeschrijving
Eigen vervoer
Naaldwijk ligt aan de N213 (Burgemeester Elsenweg).
Op de A4 slaat u af naar de N211 Wippolderlaan, daarna gaat u na 1.900 meter linksaf naar de
N222/Veilingroute. Na 60 meter neemt u de tweede afslag op de rotonde naar de
N222/Veilingroute, richting Naaldwijk. U blijft de N222/Veilingroute richting Naaldwijk aanhouden en
slaat linksaf naar de N466/Middel Broekweg. Bij de verkeerslichten met de N213 steekt u de weg
recht over de Middel Broekweg op. Na ongeveer 300 meter vindt u het Behandelcentrum aan uw
linkerhand.
Openbaar vervoer
Buslijnen 30 (Maassluis–Den Haag Centraal), 32 (Naaldwijk–Delft station) en 134 (Naaldwijk–Den
Haag Centraal, halte Pijle Tuinen) stoppen vlakbij het Behandelcentrum Westland.
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Parkeren
U kunt gratis parkeren.

Gezondheidscentrum De Reef (Ypenburg)
Kiekendiefstraat 17
2496 RP Den Haag
Routebeschrijving
Eigen vervoer
Via de A12
Nootdorp ligt aan de A12. U neemt afslag 5, Nootdorp en slaat vervolgens rechtsaf richting
Nootdorp/Den Haag Ypenburg. Onderaan de afslag gaat u linksaf (Ypenburgse Stationsweg) tot
aan het kruispunt, waar u de borden richting Nootdorp-centrum volgt tot de volgende kruising met
verkeerslichten. Zie verder bij ‘Gezamenlijk’.
Via de A13
Via de A13 neemt u afslag 8, Delft-Noord/Nootdorp/ Rijswijk Zuid en bovenaan de afslag gaat u
rechtsaf en volgt de weg (Poortweg). U houdt richting Leidschenveen/Nootdorp (Singel–
Ypenburgse Boslaan) aan tot de kruising met verkeerslichten. Zie verder bij ‘Gezamenlijk’.
Via de A4
Via de A4 neemt u afslag 9, Rijswijk, afslag Drievliet/ Ypenburg en u vervolgt richting Ypenburg. Via
de laan van Hoornwijck gaat u bij de kruising met verkeerslichten linksaf de Ypenburgse Boslaan
op richting Leidschenveen/Nootdorp. Deze weg volgt u tot de kruising met verkeerslichten. Zie
verder bij ‘Gezamenlijk’.
Gezamenlijk
Bij de kruising met verkeerslichten volgt u de borden richting Nootdorp-centrum (Laan van
Nootdorp). Na circa 300 meter slaat u bij de verkeerslichten linksaf en vindt u De Reef aan uw
linkerhand.
Openbaar Vervoer
Vanaf NS-station Rijswijk neemt u bus 33 (HTM Rotonde Houtkade–De Schilp), halte Gruttosingel.
Vanaf NS-station Den Haag HS neemt u tram 15 (HTM Den Haag Centraal–Nootdorp-centrum)
halte Gruttosingel. U kunt in de Heerenstraat in Rijswijk overstappen op lijn 1 Delft of lijn 10
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Voorburg (alleen tijdens spitsuren). Bus 62 (Delft Centraal–Nootdorp-centrum) stopt vlakbij het
gezondheidscentrum De Reef.
Parkeren
U kunt gratis parkeren.
Voor meer reisinformatie
Kijk op www.veolia-transport.nl of bel met de Klantenservice Haaglanden via (0800) 88 89 87 77.
Voor de Regiotaxi Haaglanden belt u met (0900) 202 05 11 (€ 0,10 per minuut).
Persoonlijk reisadvies
Op onze website www.reinierdegraaf.nl vindt u een routebeschrijving naar al onze locaties met een
persoonlijke routeplanner vanaf uw huisadres en/of reisadvies voor het openbaar vervoer.
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