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Plattegrond naar Raak Notarissen



Route beschrijving naar Raak Notarissen

Vanuit Amsterdam en Den Haag – A4

Bij Amsterdam neemt u de A4 richting Den Haag.  
Bij Den Haag neemt u afslag 12 (N221) richting Naaldwijk. 
Bij de eerste stoplichten gaat u rechtdoor. Bij de tweede 
stoplichten slaat u rechtsaf de Wateringveldseweg op.
Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor en vervolgt u de 
Wateringveldseweg. Bij de tweede rotonde neemt u de 
derde afslag, de Dorpskade op. Bij de rotonde gaat u 
rechtdoor en vervolgt u de Dorpskade. Aan het einde van de 
Dorpskade, ligt de Heulweg aan uw rechterhand.  
U vindt de ingang van het parkeerterrein van Raak 
Notarissen aan uw rechterhand vanaf de Dorpskade.

Vanuit Rijswijk – Rijswijk Station

Vanuit Rijswijk Station: vertrek in Zuidwestelijke richting 
op de Sir Winston Churchilllaan. Ga bij de stoplichten op 
het kruispunt tussen de Sir Winston Churchilllaan en de 
Steenvoordelaan rechtdoor om de  
Sir Winston Churchilllaan te vervolgen.  
Bij de volgende drie stoplichten gaat u wederom rechtdoor 
om de Sir Winston Churchilllaan te vervolgen. 
Bij de rotonde neemt u de tweede afslag (rechtdoor) en 
vervolgt u de Sir Winston Churchilllaan. Deze vervolgt u 
(bij de stoplichten rechtdoor) totdat deze overgaat in het 
Oosteinde. Deze rijdt u helemaal uit, dus bij de stoplichten 
gaat u rechtdoor. U rijdt zo Wateringen in.  
Het Oosteinde gaat over in de Herenstraat. Deze vervolgt u 
nog steeds door alsmaar rechtsdoor te rijden.  
U rijdt door het centrum van Wateringen heen over de 
eenrichtingsweg. De Herenstraat gaat over in de Heulweg. 
Op deze kruising bevindt Raak Notarissen zich aan uw 
linkerhand. Om het parkeerterrein van Raak Notarissen 
te bereiken rijdt u langs Raak Notarissen, en neemt u de 
tweede afslag op de rotonde (linksaf) de Dorpskade op. U 
vindt de ingang van het parkeerterrein van Raak Notarissen 
aan uw linkerhand vanaf de Dorpskade.

Vanuit Naaldwijk – N222

Vertrek in Oostelijke richting op de Middel Broekweg.  
Bij de stoplichten op het kruispunt bij  
Fletcher Hotel-Restaurant Carlton gaat u rechtdoor de 
N222 op richting Wateringen/Kwintsheul. 
Bij de dubbele stoplichten slaat u rechtsaf de Veilingroute 
(N222) op. Bij de rotonde gaat u rechtdoor richting 
Wateringen en vervolgt u de N222. 
Bij de volgende 2 rotondes gaat u wederom rechtdoor 
(eerste afslag) en vervolgt u de N222. Bij de stoplichten 
gaat u rechtdoor de Wateringveldseweg op.
Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor en vervolgt u de 
Wateringveldseweg. Bij de tweede rotonde neemt u de 
derde afslag, de Dorpskade op.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor en vervolgt u de Dorpskade. 
Aan het einde van de Dorpskade, ligt de Heulweg aan uw 
rechterhand. U vindt de ingang van het parkeerterrein van 
Raak Notarissen aan uw rechterhand vanaf de Dorpskade.

Vanuit Kwintsheul - Kerkstraat

Vertrek in Noordoostelijke richting op de Kerkstraat 
richting Wateringen. U rijdt de Kerkstraat helemaal uit 
richting Wateringen tot deze overgaat in de Heulweg.  
Deze vervolgt u tot de rotonde bij de molen.
Hier ziet u Raak Notarissen liggen aan overkant van de 
rotonde (rechts). U neemt de eerste afslag op de rotonde 
richting de Dorpskade om het parkeerterrein van Raak 
Notarissen te bereiken. Het parkeerterrein van Raak 
Notarissen vindt u aan uw linkerhand.


