
vanuit den haag / amsterdam / utrecht

● A4 Amsterdam - Den Haag zuid
● Afslag nr. 10 (Plaspoelpolder)
● Einde afslag rechtsaf
● 1e stoplicht rechtsaf
● Weg blijven volgen tot Shell station aan de rechterzijde
● Bij stoplicht ter hoogte van dit Shell station linksaf
●  rechtdoor rijden de doodlopende weg in
● Aan het einde van deze weg links het bruggetje over
●  Halverwege de oprijlaan linksaf het parkeerterrein 

oprijden

Vanuit Rotterdam / Delft

● A-13 afslag nr. 7 (Rijswijk)
● Onder viaduct door
● Bij stoplicht rechtsaf (A4 / Den Haag-Zuid)
● Afslag nr. 10 Plaspoelpolder
● Einde afslag rechtsaf
● 1e stoplicht rechtsaf
● Weg blijven volgen tot Shell station aan de rechterzijde
● Bij stoplicht ter hoogte van dit Shell station linksaf
●  rechtdoor rijden de doodlopende weg in
● Aan het einde van deze weg links het bruggetje over
●  Halverwege de oprijlaan linksaf het parkeerterrein 

oprijden

Openbaar vervoer vanaf Station Rijswijk

● Bus 18 richting Clingendael
● Uitstappen bij halte Van Vredenburchweg (midden)
● Langs flat lopen (rechtdoor)
●  Rechts de Van Vredenburchweg inlopen (doodlopende weg)
● Langs water en fietspad lopen
●    Voor de ingang van het landgoed rechts het bruggetje over
●  Aan het einde van de oprijlaan ligt het landhuis aan 

de rechterkant

Openbaar vervoer vanaf Den Haag CS 
of Den Haag Hollands Spoor

●   Tram 17 richting Wateringen, uitstappen bij halte 
Van Vredenburchweg (bij Shell station)

● Van Vredenburchweg inlopen langs de kinderboerderij
● Loop rechtdoor de doodlopende weg in
●  Voor de ingang van het landgoed links het bruggetje 

over
●  Aan het einde van de oprijlaan ligt het landhuis aan de 

rechterkant

Van Vredenburchweg 101, 2283 TC Rijswijk
Telefoon: 070 - 39 09 711

Email: info@tewerve.nl
www.tewerve.nl

routebeschrijving

LET OP VOOR NAVIGATIE: 
Hoek Van Vredenburchweg - Burgemeester Elsenlaan.  

Langs de kinderboerderij de doodlopende weg in.  
Aan het einde van de Van Vredenburchweg links de brug over.


