
 

Routebeschrijving MV Consult 
 
Vanuit richting Utrecht A12,Amsterdam A4, Rotterdam A13 (via de Utrechtse Baan) 
 
Op het Prins Clausplein volgt u de borden Den Haag/Scheveningen.  
Aan het einde van de tunnelbak slaat u bij de stoplichten linksaf (rechterbaan 
aanhouden) de Zuid-Hollandlaan op richting Scheveningen Zeehaven. 
Bij de eerste stoplichten (Na 450 m) gaat u rechtsaf de Koningskade op 
(passeer het Provinciehuis aan uw rechterhand). 
Ga rechtdoor de Raamweg op en vervolg deze tot de PIesmanweg en het 
Hubertusviaduct.  
Ga rechts af het viaduct op en vervolg de weg (passeer Madurodam aan uw 
rechterhand). 
Volg de B.M. Teldersweg (passeer de Waterpartij met het Indisch monument 
aan uw rechterhand). 
Vervolgens passeert u het Crowne Plaza Promenade Hotel en het Shell Station en kruist de 
Scheveningseweg. Dan sorteer u rechts en gaat bij de stoplichten rechtsaf , De 
Eisenhouwerlaan in, en meteen weer rechts de Van Oldenbarneveldtlaan in. De vierde straat 
links is de Vivienstraat. Nr. 49 vindt u iets over de helft aan uw rechterhand. 
 
Vanuit Amsterdam A44 (via Wassenaar) 
U neemt de A44 richting Wassenaar en volgt deze totdat u in Den Haag op een 
groot kruispunt komt met aan uw linkerhand het Haagse Bos. 
Op dit kruispunt gaat u rechtdoor en u rijdt nu op de Zuid Hollandlaan, aan 
het einde van deze weg slaat u bij de stoplichten rechtsaf de Koningskade op 
(passeer het Provinciehuis aan uw rechterhand). 
Ga rechtdoor de Raamweg op en vervolg deze tot de PIesmanweg en het 
Hubertusviaduct. 
Ga rechts af het viaduct op en vervolg de weg (passeer Madurodam aan uw 
rechterhand). 
Volg de B.M. Teldersweg (passeer de Waterpartij met het Indisch monument 
aan uw rechterhand). 
Vervolgens passeert u het Crowne Plaza Promenade Hotel en het Shell Station en kruist de 
Scheveningseweg. Dan sorteer u rechts en gaat bij de stoplichten rechtsaf , De 
Eisenhouwerlaan in, en meteen weer rechts de Van Oldenbarneveldtlaan in. De vierde straat 
links is de Vivienstraat. Nr. 49 vindt u iets over de helft aan uw rechterhand. 
 
Openbaar Vervoer 
Vanaf Centraal Station kunt u tram 17 richting Statenkwartier nemen. U stapt uit bij halte 
Prins Mauritslaan. U loopt terug naar de Prins Mauritsplein/Frederik Hendriklaan. Schuin 
links aan de overkant ziet u de Vivienstraat liggen. Tijdens de spits kunt u ook tram 10 
nemen. 
Vanaf Hollands Spoor neemt u tram 1 richting Noorderstrand, halte World Forum Noord. 
U steekt de Scheveningseweg over en loopt richting World Forum (parallel aan de Johan de 
Wittlaan). Bij de Eisenhowerlaan gaat u rechtsaf de van Oldenbarneveldtlaan in. De vierde 
straat links is de Vivienstraat. Nr. 49 vindt u iets over de helft aan uw rechterhand. 
 
 


