Kennis voor Gedragsbewust Beleid
Routebeschrijving
Sociëteit de Witte
Plein 24
2502 AN
Den Haag

Openbaar vervoer
Vanaf Den Haag Centraal naar de Nieuwe of Literaire Sociëteit
De Witte:
Tram:
- 2 richting Kraayenstein, stap uit bij tramhalte
Kalvermarkt-Stadhuis
- 3 richting Den Haag Loosduinen, stap uit bij tramhalte
Kalvermarkt-Stadhuis
- 4 richting De Uithof, stap uit bij tramhalte KalvermarktStadhuis
- 6 richting Leyenburg, stap uit bij tramhalte KalvermarktStadhuis
Vanaf tramhalte Kalvermarkt-Stadhuis loopt u een stukje terug
richting de ABN AMRO, terwijl u linksaf aanhoudt op de
Kalvermarkt. Sla dan linksaf om de Korte Houtstraat op te lopen.
Ga rechtdoor het Plein op. Sla daarna linksaf om op het Plein te
blijven en Sociëteit de Witte te vinden.
Bus:
- Stadsbus 22 richting Duindorp, stap uit bij bus/tramhalte Centrum
- Stadsbus 24 richting Kijkduin, stap uit bij bus/tramhalte Centrum
Vanaf bus/tramhalte Centrum gaat u de noordoostelijke richting op de Lange Poten naar het Spui. Sla linksaf naar
het Plein. Sla daarna rechtsaf om op het Plein te blijven en Sociëteit de Witte te vinden.
Vanaf Den Haag HS naar de Nieuwe of Literaire Sociëteit De Witte:
Tram:
- 1 richting Scheveningen Noorderstrand, stap uit bij bus/tramhalte Centrum
- 16 richting Statenkwartier, stap uit bij bus/tramhalte Centrum
Vanaf bus/tramhalte Centrum gaat u de noordoostelijke richting op de Lange Poten naar het Spui. Sla linksaf naar
het Plein. Sla daarna rechtsaf om op het Plein te blijven en Sociëteit de Witte te vinden.

Auto
Er is geen eigen parkeergelegenheid voor Sociëteit de Witte zelf. Vlakbij het Plein bevindt zich parkeergarage Plein
waar geparkeerd kan worden voor €1,- per 16 minuten of per gedeelte hiervan.

Wandelroute (circa 10 minuten)
Wandel in zuidwestelijke richting naar de Rijnstraat. LET OP: Neem hier de trap. Sla linksaf naar het Kon. Julianaplein,
waarna u rechtsaf afslaat naar de Rijnstraat. Sla daarna linksaf naar de Bezuidenhoutseweg, waarna u de weg
vervolgt naar de Herengracht. Aan het einde van de straat slaat u rechtaf naar de Bleijenburg. Volg hierna de
Herenstraat, waarna u rechtsaf afslaat naar het Plein. Sla daarna linksaf op om het Plein te blijden en Sociëteit de
Witte te vinden.

