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Routebeschrijving naar Sira Consulting Den Haag 
  

 
Sira Consulting heeft een sfeervol kantoorpand aan het Tournooiveld 3 in het centrum 
van Den Haag, vlakbij diverse ministeries en het Binnenhof en op loopafstand van station 
Den Haag CS. 

Route met de auto: 
Vanuit richting Rotterdam en Utrecht (A12): 
 Op het knooppunt Prins Clausplein links aanhouden (richting Voorburg, Den Haag, A12). 

 Na ca. 6 km aan het eind van de Utrechtse Baan/Boslaan linksaf naar de Zuid-
Hollandlaan. 

 Na 440 m. links afslaan naar de Koningskade. 

 Op de Koningskade na 330 m. rechts afslaan naar de Korte Voorhout. 

 Op de Korte Voorhout na 272 m. links afslaan naar de Lange Houtstraat. 

 Op de Lange Houtstraat direct rechts afslaan naar het Tournooiveld. 

 

Vanuit richting Amsterdam (A44): 
 Neem de A44 richting Den Haag 

 Aan het einde linksaf naar de Koningskade 

 Op de Koningskade na 330 m. rechts afslaan naar de Korte Voorhout. 

 Op de Korte Voorhout na 272 m. links afslaan naar de Lange Houtstraat. 

 Op de Lange Houtstraat direct rechts afslaan naar het Tournooiveld. 

 

U kunt ook hier uw eigen routebeschrijving maken. 

https://www.google.nl/maps/dir/Sira+Consulting+B.V.,+Tournooiveld+3,+2511+CX+Den+Haag/@52.0813986,4.3120582,17z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x47c5b73b5bd5956b:0x22a95f4721cc9855!2sSira+Consulting+B.V.!8m2!3d52.0814392!4d4.3141201!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5b73b5bd5956b:0x22a95f4721cc9855!2m2!1d4.3142469!2d52.0813986!3e2?authuser=0
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Route met het openbaar vervoer: 
 Vanaf station Den Haag CS neemt u de uitgang Koningin Julianaplein. 

 Steek het plein over en steek de Bezuidenhoutseweg over. 

 Loop over de Koningstunnel (links) en vervolg het pad richting Korte Voor-
hout/Midden Nederland Route. 

 Sla linksaf richting Korte Voorhout/Midden Nederland Route. 

 Vervolg de weg langs de Koninklijke Schouwburg naar het Tournooiveld. 

 Het pand van Sira Consulting bevindt zich aan de linker zijde.  

 

 
 

U kunt ook hier uw eigen reis per openbaar vervoer plannen naar ons kantoor. 

Parkeren 
In de Haagse binnenstad is het betaald parkeren. Parkeren kunt u in parkeergarage 
Museumkwartier (Korte Voorhout 2P), welke voor ons kantoor is gelegen. 

http://9292.nl/plan/vertrek/2015-10-02T1225?naarRef=den-haag_tournooiveld-3
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