
	
	
	

	

Routebeschrijving Eisenhower Kliniek 
U vindt de Eisenhower Kliniek aan de Eisenhowerlaan 77f te Den Haag op de 4e etage.  

 
Komt u met de auto?  
	
Vanuit de richting Amsterdam (A44): 
Volg de A44 richting Den Haag-Centrum/ Leiden-West/ Sassenheim en blijf de weg volgen als deze 
overgaat in de Rijksstaatweg/N44 (volg de borden Wassenaar-Zuid/Den Haag). Neem de afslag richting 
Schevening, Kijkduin (Ringweg S200) Houd rechts aan richting de Landscheidingsweg en volg bij de 
stoplichten de weg naar links. U rijdt nu op de S200. U rijdt door de Hubertustunnel en langs 
Madurodam. Sla rechtsaf bij het Rooseveltplantsoen en vervolg met een flauwe bocht naar links de 
Eisenhowerlaan. U rijdt nu op Eisenhowerlaan, maak een U-bocht bij de Prins Mauritslaan. U vindt 
nummer 77 direct aan uw rechterzijde.  
 
Vanuit de richting Leiden (A4):  
Neem de A4/E19 naar de Noordelijke Randweg/N14 in Leidschenveen-Ypenburg, Den Haag. Neem 
afslag 8 door knooppunt richting Leidschendam/Voorburg te volgen. Ga linksaf naar de Rijksweg N14, 
volg deze voor 10km (de Rijksweg gaat over in de Landscheidingsweg/S200). U rijdt door de 
Hubertustunnel en langs Madurodam. Sla rechtsaf bij het Rooseveltplantsoen en vervolg met een flauwe 
bocht naar links de Eisenhowerlaan. U rijdt nu op Eisenhowerlaan, maak een U-bocht bij de Prins 
Mauritslaan. U vindt nummer 77 direct aan uw rechterzijde.  
 
Vanuit de richting Utrecht (A12): 
Volg de borden Den Haag/Zoetermeer/Waddinxveen. Volg de A12 naar de Noordelijke Randweg/N14, 
Leidschenveen-Ypenburg, Den Haag. Neem afslag Prins Clausplein, om rechtsaf te slaan naar de 
rijksweg N14 (borden naar Leidschendam/Wassenaar). Volg deze voor 10km (de Rijksweg gaat over in 
de Landscheidingsweg/S200). U rijdt door de Hubertustunnel en langs Madurodam. Sla rechtsaf bij het  
Rooseveltplantsoen en vervolg met een flauwe bocht naar links de Eisenhowerlaan. U rijdt nu op 
Eisenhowerlaan, maak een U-bocht bij de Prins Mauritslaan. U vindt nummer 77 direct aan uw 
rechterzijde.  



	
	
	

	

 
Parkeren  
Naast de hoofdingang van het gebouw bevindt zich de ingang naar de ondergrondse parkeergarage. 
Wanneer u aanbelt bij de Eisenhower Kliniek, zal de receptie de slagboom voor u openen. Als u de 
parkeergarage binnenrijdt, houdt u direct rechts aan, dan ziet u aan de linkerkant de gereserveerde 
parkeerplaatsen van de Eisenhower Kliniek. Links van onze parkeerplaatsen vindt u de juiste entrée, kies 
hier via de keuzeknop Eisenhower Kliniek, onze receptie zal de deur voor u openen. Neem vervolgens 
de lift naar de 4e etage.  
 
Komt u met het openbaar vervoer?  
Kijk voor de actuele vertrektijden op www.9292ov.nl 
 
Vanaf Den Haag Centraal 
Vanaf station Den Haag Centraal neemt u aan de voorzijde van het station (tramhalte Centraal Station 
Beneden) tram 16 richting Statenkwartier. U stapt uit bij halte Statenplein Den Haag. Vanaf hier is het 
450 meter lopen naar onze kliniek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf Den Haag Holland Spoor 
Vanaf station Den Haag Holland Spoor neemt u aan de voorzijde van het station tram 1 richting 
Scheveningen Noorderstrand. U stapt uit bij halte World Forum (Noord). Vanaf hier is het 450 meter 
lopen naar onze kliniek. 
 
Wanneer u aanbelt bij de hoofdingang, zal onze receptie de deur openen. Neem binnen de lift naar de 
4e etage, hier wordt u opgewacht. 


