Route naar Petra Bochove Restauratie Harderwijkstraat 45 Den Haag.
•

Vanaf de A4\E30 neemt u afslag 11 Rijswijk.

•

U gaat rechtsaf , waardoor u op de Prinses Beatrixlaan komt.

•

U rijdt vervolgens constant rechtdoor . De Prinses Beatrixlaan gaat op een
gegeven ogenblik over in de Middenachtenweg . U blijft daar opnieuw
rechtdoor rijden.

•

U komt op een gegeven ogenblik een rotonde tegen. Daar gaat u rechtdoor
( 2e afslag) , waardoor u op de Moerweg komt. Opnieuw blijft u rechtdoor
rijden.

•

U komt een klein kruispunt tegen ( een kruising met de Melis Stokelaan ) ,
ook hier gaat u rechtdoor. U rijdt daarna nog steeds op de Moerweg en u
blijft rechtdoor rijden.

•

Nu moet u alvast op de linkerrijbaan gaan voorsorteren. Op een gegeven
moment nadert u een groot, druk kruispunt: het Veluweplein. Deze steekt u
schuin naar links over, waardoor u op de Soestdijksekade komt.

•

Na een stukje rechtdoor te hebben gereden, nadert u een kruispunt: daar gaat
u rechtsaf.

•

Na enkele meters nadert u een rotonde: daar neemt u de tweede afslag
rechts, waardoor u op de Schaarsbergenstraat komt. Let op: Zodra u op de
rotonde bent passeert u direct de eerste afslag. Dit is een brede oprit\uitrit.
De tweede afslag dient zich vervolgens al na enkele meters aan. U maakt dus
een flauwe bocht naar rechts .

•

In de Schaarsbergenstraat neemt u de tweede afslag links ( bij de slijterij en
de drogisterij) , waardoor u in de Harderwijkstraat komt.

•

De Harderwijkstraat rijdt u helemaal uit tot u aan uw linkerzijde het
studentenhuis “House of Sports” ziet. Het atelier bevindt zich uiteraard niet
in het studentenhuis . Het bevindt zich links in het eerste portiek van het
blok dat zich voorbij dit studentenhuis bevindt .

•

U bent van harte welkom op nr. 45.

