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          van Den Haag Centraal naar B
Verlaat het station via de centrale hal en de uitgang 
Anna van Buerenstraat. Sla rechtsaf en hou het 
station aan uw rechterhand. Loop onder het viaduct 
door langs de toren (Witte Anna). Neem het voetpad 
schuin door het plantsoen. U komt in de Jan van 
Riebeekstraat, blijf deze volgen tot het Jan van 
Riebeekplein met het mozaïekbankje. Ga linksaf en 
loop onder The Brigde door (u steekt de A12 over).  
U staat nu op het midden van de Prinses Beatrixlaan.

        van Den Haag Centraal naar A
Verlaat het station via de centrale hal en 
de uitgang Anna van Buerenstraat. Steek 
rechtdoor het plein over en loop tussen 
de gebouwen door naar de Koninklijke 
Bibliotheek. Steek het kruispunt 2x over 
(over de A12). Ga rechts voor de rechtbank. 
Sla daarna linksaf en loop door tot de 
verkeerslichten. Steek hier over. U staat nu  
aan het begin van de Prinses Beatrixlaan.

Snelle looproutes 
naar het Beatrixkwartier

          van Laan van NOI naar D
Verlaat het station aan voorzijde 
(bij tramhalte) en sla linksaf. Loop 
rechtdoor onder de gebouwen van 
ICTU door. Rechts ziet u het gebouw 
van Siemens. Loop rechtdoor.  
U staat nu aan het eind van de  
Prinses Beatrixlaan.

          van Den Haag Centraal naar C
Verlaat het station via de centrale hal en de 
uitgang Anna van Buerenstraat. Sla rechtsaf en 
hou het station aan uw rechterhand. Loop onder 
het viaduct door langs de toren (Witte Anna). 
Volg het voetpad langs het basketbalveldje en 
het spoor. U komt uit op de Schenkweg (gaat 
over in Schenkkade). Ga reachtsaf onder het 
viaduct. Loop rechtdoor en steek de A12 over. 
U staat nu op de Prinses Beatrixlaan.
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