Routebeschrijving
Bezoekadres
ZKN
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
070- 317 79 80

Auto
Vanuit Den Haag/Amsterdam: A12
 Neem afslag 7, Zoetermeer/Pijnacker;
 Einde afrit bij de verkeerslichten rechtsaf (N470 richting Pijnacker);
 Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Zuidweg);
 Bij de volgende verkeerlichten weer rechtsaf (Zilverstraat);
 Bij de slagboom belt u naar de receptie om toegang tot het terrein te verkrijgen;
 U rijdt over de brug de parkeergarage binnen en parkeert op de eerste verdieping;
 Via de schuifdeuren betreedt u het pand. U komt direct bij de receptie binnen;
 Vervolgens kunt u zich bij melden bij de receptie en wordt u opgehaald door één van de medewerkers
van ZKN.
Vanuit Arnhem/Amersfoort/Utrecht: A12
 Neem afslag 7, Zoetermeer/Pijnacker;
 Einde afrit bij de verkeerslichten linksaf, over de A12 (Oostweg);
 Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Zuidweg);
 Bij de volgende verkeerlichten weer rechtsaf (Zilverstraat);
 Bij de slagboom belt u naar de receptie om toegang tot het terrein te verkrijgen;
 U rijdt over de brug de parkeergarage binnen en parkeert op de eerste verdieping;
 Via de schuifdeuren betreedt u het pand. U komt direct bij de receptie binnen;
 Vervolgens kunt u zich bij melden bij de receptie en wordt u opgehaald door één van de medewerkers
van ZKN.
Openbaar vervoer
Trein
Het Bouwhuis bevindt zich op loopafstand (11 minuten) van station Zoetermeer Oost. Er is een goed verlicht
looppad dat parallel ligt aan het spoor.
Vanuit station Zoetermeer Oost vertrekken regelmatig treinen naar Gouda Centraal en Gouda Goverwelle. De
reistijd naar Gouda Centraal is 11 minuten. Vanaf Gouda Centraal kan worden overgestapt richting Rotterdam,
Alphen aan de Rijn, Utrecht, Arnhem of Amsterdam.

Vanuit station Zoetermeer Oost vertrekken ook regelmatig treinen naar Zoetermeer Centraal, Ypenburg,
Voorburg en Den Haag Centraal. De reistijd van Zoetermeer Oost naar Den Haag Centraal bedraagt 15 minuten.
Op Den Haag Centraal kan worden overgestapt op treinen richting Leiden, Amsterdam, Delft en Rotterdam.
Stads- en streekbussen
Tijdens de spits rijden er streeklijnen (lijn 204 en 52) tussen Zoetermeer Centraal en de halte aan het
Vernispad. Vanaf deze halte vertekken regelmatig bussen naar station Zoetermeer Centraal. Vanaf halte
Vernispad is het acht minuten lopen naar het Bouwhuis.
De dichtstbijzijnde halte bij het Bouwhuis, is de halte van stadsbus 74, gelegen voor het Bastionhotel aan de
Zilverstraat. De halte is op drie minuten loopafstand van het Bouwhuis. Bus 74 stopt wel bij Zoetermeer Oost,
maar niet bij Zoetermeer Centraal.

