
 

Via onderstaande link kunt u gemakkelijk uw route 
berekenen: www.routenet.nl  

 
Met de auto (of de motor)  
 
Vanuit richting Amsterdam (A4):  

• Blijf op de A4 tot de A12 en volg bij knooppunt 
Prins Clausplein-Leidschendam de borden A12 
richting Utrecht. 

• Neem afrit 7 Zoetermeer naar de N470 richting 
Zoetermeer /Pijnacker/Berkel en Rodenrijs. 

• Volg de 2e rijstrook van links om linksaf te slaan 
naar de Oostweg. 

• Neem de afslag richting Dorp/ Prisma/Dutch 
Innovation Factory. 

• U bent nu op de Bleiswijkseweg. 
• Ons gebouw bevindt zich aan uw rechterhand op 

nummer 47. 

 

 

 

 
 

Vanuit ‘s-Hertogenbosch (A2): 
• Volg de A2 richting Amsterdam /Utrecht. 
• Voeg in op de A12 richting Rotterdam /Den Haag. 
• Blijf op de A12 en volg de borden Den Haag 

/Zoetermeer /Waddinxveen. 
• Neem afrit 7 Zoetermeer naar de N470 richting 

Zoetermeer /Pijnacker/Berkel en Rodenrijs. 
• Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan 

naar de Oostweg. 
• Neem de afslag richting Dorp/ Prisma/Dutch 

Innovation Factory. 
• U bent nu op de Bleiswijkseweg. 
• Ons gebouw bevindt zich aan uw rechterhand op 

nummer 47. 

 

Vanuit richting Rotterdam/Den Haag (A12): 
• Volg de A4 richting Den Haag. 
• Volg de 2 rechterrijstroken om in te voegen 

op de A12 richting Utrecht/Zoetermeer. 
• Blijf op de A12 en volg de borden richting Utrecht. 
• Neem afrit 7 Zoetermeer naar de N470 richting 

Zoetermeer /Pijnacker/Berkel en Rodenrijs. 
• Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan 

naar de Oostweg. 
• Neem de afslag richting Dorp/ Prisma/Dutch 

Innovation Factory. 
• U bent nu op de Bleiswijkseweg. 
• Ons gebouw bevindt zich aan uw rechterhand op 

nummer 47. 

Vanuit richting Arnhem (A12): 
• Volg de A12 richting Utrecht/Den Haag. 
• Blijf op de A12 en volg de borden richting Den 

Haag. 
• Neem afrit 7 Zoetermeer naar de N470 richting 

Zoetermeer /Pijnacker/Berkel en Rodenrijs. 
• Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan 

naar de Oostweg. 
• Neem de afslag richting Dorp/ Prisma/Dutch 

Innovation Factory. 
• U bent nu op de Bleiswijkseweg. 
• Ons gebouw bevindt zich aan uw rechterhand op 

nummer 47. 

 
 

Bleiswijkseweg 47 
2712 PB Zoetermeer 

079 – 36 00 246 



  

Met het openbaar vervoer 
 

• Neem vanaf het Centraal Station Den Haag of 
station Den Haag NOI tram 4 of tram 34 richting 
Lansingerland Zoetermeer. 

• Stap uit bij de tramhalte Lansingerland - 
Zoetermeer. 

• Loop richting het noorden 550m langs de 
Plastocht.  

• Sla linksaf op de Bleiswijkseweg. 
• Ons gebouw bevindt zich na 250 meter aan uw 

linkerhand op nummer 47. 
 

Kijk voor actuele reistijden op www.gvu.nl of 
www.9292.nl  

 

 

 

 
 


