Routebeschrijving

Asteria Coaching & Kleurenkriebels
“waar vakkennis & mysteries samenkomen”
www.asteriacoaching.nl – www.kleurenkriebels.nl
mail: pythia@asteriacoaching.nl
Fonteinbos 118, 2715 XG Zoetermeer, Tel: 06 51560018
Eigen vervoer
Vanuit Den Haag
Vanaf de A12 neemt u afslag 6, Zoetermeer Centrum. Volg de borden richting Centrum. Zie Verder.
Vanuit Utrecht
Vanaf de A12 neemt u afslag 7, Zoetermeer. Sla aan het eind van de afrit linksaf, richting Pijnacker (N470). Sla de
eerste afslag rechtsaf naar de Zuidweg. Volg de Zuidweg, aan het eind met de bocht mee, tot u de A12 kruist.
Verder
U rijdt nu op de Afrikaweg. Ga op tijd naar links en sla bij het eerste verkeerslicht (wijk 15, Meerzichtlaan)
linksaf en ga vrijwel meteen rechtsaf naar de Abdissenbos en blijf de weg volgen. Nadat u linksaf de hoek
omgegaan bent rijdt u linksaf het parkeerterrein op van Fonteinbos.
De ingang is links van de parkeerplaats. Neem de rechter lift naar de 15de etage
Openbaar vervoer
Randstadrail (trein/tram) Halte Centrum West in Zoetermeer. Fonteinbos 118 bevindt zich op 3 minuten lopen
van deze halte. Als u uit bent gestapt gaat u de trap op en loop richting Voorweg, dus niet richting Stadshart. Aan
het eind van de brug gaat u een stukje rechtsaf de Voorweg op en meteen onder het viaduct slaat u linksaf
Abdissenbos in. U passeert de flat aan uw rechterhand (Haagsche Bos) en u loopt daarna rechtsaf het parkeer
terrein op Van Fonteinbos
Vanaf het NS Station Zoetermeer. Via de Nelson Mandelabrug stapt u over op Station Driemanspolder van de
Randstadrail. Ga linksom, richting Den Haag. Uw halte is Halte Centrum West.
Bus Vanaf Station Zoetermeer rijdt lijn 121. Stap uit op halte Fonteinbos.
Overig streekvervoer die een halte Fonteinbos hebben zijn: 50, 54, 71, 72, 74 170, 270
De ingang is links van de parkeerplaats. Neem de rechter lift naar de 15de etage

