
Routebeschrijving 
 

Praktijk drs. Michel M. Modde, Relatiepsycholoog / psycholoog nip  

Bezoekadres: Rembrandtlaan 31; 2271 GC Voorburg.   

Tel. (070) 419 04 11.  

http://www.relatiepsycholoog.nl 

 

Parkeren kunt u gratis in de Rembrandtlaan. Een parkeerschijf o.i.d. is ook niet nodig. 

 

Met het openbaar vervoer: 
De Rembrandtlaan in Voorburg is goed per openbaar vervoer te bereiken. De beste 
verbinding hangt echter af van de richting waarvandaan u komt en of u vrijwel voor de 
deur wilt uitstappen of enkele minuten wilt lopen om tijdwinst te kunnen boeken wat 
betreft uw reistijd. Daarom kunt u het best voor de voor u optimale verbinding even kijken 
op http://9292.nl/#.   
 

Met eigen vervoer: 

Vanuit Den Haag: 
De Rembrandtlaan in Voorburg is gemakkelijk bereikbaar vanuit Den Haag. Het is een 
(doorgaande) zijstraat van de Parkweg, die begint bij Station Voorburg. De snelste manier 
om te rijden hangt echter af van uw startpunt in Den Haag. Daarom kunt u het beste even 
de routeplanner raadplegen, in ieder geval tot aan Station Voorburg. Daarna kunt u 

eventueel kijken bij ‘vanaf de afslag’.  

 

Vanuit richting Utrecht: 
U volgt de A12 richting Den Haag en neemt afslag 4, Voorburg. Bij de verkeerslichten 
onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting Voorburg/ Leidschendam. Na 60 meter gaat u 
bij de verkeerslichten weer rechtsaf en vervolgens na circa 150 meter met de weg mee bij 

de verkeerslichten linksaf. Zie verder ‘vanaf de afslag’.  
 

Vanuit richting Rotterdam 
U volgt de A13 richting Den Haag en vervolgens bij knooppunt Ypenburg de A13 richting 
Amsterdam. Vervolgens volgt u de borden A12 richting Voorburg / Den Haag en u voegt 
in op de A12. Vervolgens neemt u afslag 4 Voorburg. Bij de verkeerslichten onder aan de 
afrit gaat u rechtsaf richting Voorburg/ Leidschendam. Na 60 meter gaat u bij de 
verkeerslichten weer rechtsaf en vervolgens na circa 150 meter met de weg mee bij de 

verkeerslichten linksaf. Zie verder vanaf de afslag mogelijkheid 1.  

 

Vanuit richting  Amsterdam; 
U volgt de A4 richting Den Haag, hierna neemt u de afslag Leidschendam en u gaat 
vervolgens bij de eerste verkeerslichten rechtdoor richting Leidschendam-Zuid. U rijdt dan 
tegen kanaal ‘De Vliet’ op, waar u linksaf gaat. U houdt het kanaal dus aan uw 
rechterzijde. U gaat vervolgens bij de eerste gelegenheid rechtsaf, het kanaal over en u 
komt dan in de Wijkerlaan. Na circa 100 meter gaat die vanzelf over in de 
Rembrandtlaan, nummer 31 bevindt zich aan de linkerkant. 

 

Vanaf de afslag: 
U bevindt zich nu aan het begin van de Parkweg. Vervolgens rijdt u deze circa 1,5 
kilometer af (pas op de flitscamera halverwege !), waarna u bij de Rembrandtlaanrotonde 
komt. Neem op de rotonde de eerste afslag rechts. Nummer 31 bevindt zich na ca. 75 
meter rechts.  
 
 

  
 

http://9292.nl/

