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Met het openbaar vervoer
Het gebouw van Spaces ‘De Rode Olifant’ is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op een
loopafstand van ca. 15 minuten vanaf Den Haag Centraal Station. Kies de uitgang Malieveld. Volg het
wandelpad langs het Malieveld. Steek over bij de verkeerslichten op de kruising met de Utrechtsebaan en
loop dan langs het Provinciehuis en het benzinestation naar ‘De Rode Olifant’.
U kunt bij het Busplatform Den Haag Centraal stadsbus 18 richting Clingendael nemen en uitstappen bij
bushalte Weissenbruchstraat. U kunt ook bij het Busplatform stadsbus 22 richting Duinzigt nemen en
uitstappen bij bushalte Weissenbruchstraat. Vanaf de bushalte loopt u terug richting de autoweg (waar de
snelweg eindigt) en heeft u aan uw rechterhand Spaces.

OV-fiets
Vanaf Den Haag Centraal Station:
In de bewaakte fietsenstalling op het station Centaal kunt u een OV-fiets huren. Steek het plein over en sla
rechtaf de Bezuidenhoutseweg in. Na 300 meter ziet u de straat Emmapark. Fiets deze straat in, die
overgaat in de Adelheidstraat. Als u onder een trambaan bent doorgefietst, ziet u aan uw linkerhand het
oranjekleurige gebouw CentreCourt waarin Netherlands Space Office gevestigd is.
Vanaf Station Den Haag Laan van NOI:
Ga bij de stationsuitgang links, aan de kant van het Haagse centrum. Na 50 meter vindt u de OV-fietsen in
automatische OV-fietskluizen. U fietst de Laan van Nieuw Oost Indie af. U gaat na 200 meter links de
Juliana van Stolberglaan in (de tram buigt hier ook af). Na 150 meter ziet u aan uw linkerhand het
oranjekleurige gebouw CentreCourt waarin Netherlands Space Office gevestigd is.

Met de auto
Route met de auto vanuit Amsterdam (A4), Rotterdam (A13) en Utrecht (A12)
Spaces Den Haag is gevestigd in het gebouw 'De Rode Olifant'. Bij het Prins Clausplein volgt u de borden
richting Den Haag. Rijdt de Utrechtsebaan uit en sla linksaf bij het stoplicht aan het einde van de A12. U ziet
het rode gebouw voor u. In de omgeving van Spaces Den Haag geldt betaald parkeren. Parkeren kunt u in
de Malieveld-parkeergarage, gevestigd aan de Koningskade 1b, 2514 AA Den Haag.
Route met de auto vanuit Amsterdam/Leiden (N44)
De borden richting Den Haag Centrum volgen over de Leidsestraatweg, Benoordenhoutseweg en de ZuidHollandlaan. Aan uw rechterhand heeft u 'De Rode Olifant'. In de omgeving van Spaces Den Haag geldt
betaald parkeren. Parkeren kunt u in de Malieveld-parkeergarage, gevestigd aan de Koningskade 1b, 2514
AA Den Haag.
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