
 
 

 
 
 

Routebeschijving Meditel Rijswijk 
Kantorenpark Hardenburch 
Lange Kleiweg 50 a 
2288 GK Rijswijk 

 
 
 
Bereikbaar met eigen vervoer 
Vanuit knooppunt Ypenburg 

 
     Bij knooppunt Ypenburg borden Rijswijk/Den Haag Zuid/Hoek van Holland volgen. 
     Neem de afslag Plaspoelpolder (afrit 10), onderaan de afrit gaat u rechtsaf. 
     Ga bij de volgende stoplichten (na 200 meter) linksaf de Visseringlaan op. 
     Na 700 meter ( T kruising) ziet u het kantorencomplex Seven Cities recht voor u. 
     Meditel bevindt zich in het gebouw rechts vooraan (nr 50a) op de begane grond. 

Vanuit Delft 
 

     Op de A4 richting Amsterdam volg de borden Rotterdam/Plaspoelpolder. 
     Neem de afslag Plaspoelpolder (afrit 10), bij de verkeerslichten linksaf (Visseringlaan). 
     Na 700 meter ( T kruising) ziet u het kantorencomplex Seven Cities recht voor u. 
     Meditel bevindt zich in het gebouw rechts vooraan (nr 50a) op de begane grond. 

Vanuit Rijswijk / Den haag 
 

     Komend vanaf de Prinses Beatrixlaan passeert u het winkelcentrum in de Bogaard (links) en 
gaat u bij heet eerste kruispunt links de sir Winston Churchillaan op. 

     Na 970 meter gaat u naar rechts de Volmerlaan op. 
     Na 480 meter gaat u naar rechts de Visseringlaan op. 
     Na 330 meter ( T kruising) ziet u het kantorencomplex Seven Cities recht voor u. Meditel 

bevindt zich in het gebouw rechtsvooraan ( nr 50a) op de beganegrond. 
 

Bereikbaar met het openbaar vervoer 
Vanaf Station Rijswijk: kunt u tram 17 nemen richting plaspoelpolder en uitstappen bij halte 
Volmerlaan. Rechst de straat in aan het einde van de straat is Meditel (Kantorencomplex Seven Cities) 
Vanaf Station Rijswijk: ongeveer 10 minuten lopen. Verlaat het station via de uitgang 
Plaspoelpolder. Boven aan de trap ligt industrieterrein de Plaspoelpolder. Loop naar de achterkant van 
de Rijswijkse bibliotheek en Cafe de Halve maan. Loop dan richting het CBR Gebouw en gebouw van 
Ministerie Verkeer en Waterstaat. Ons kantoor is hiernaast (Kantorencomplex Seven Cities). 
Vanuit Delft: bus 51 (halte Polakweg/Volmerlaan).Loop richting Centraal station Rijswijk en 
halverwege is links ons kantoor. 
Auto parkeren: Voor de entree is één parkeerplaats voor bezoekers van Meditel beschikbaar. Aan de 
buitenkant ter hoogte van pand 58 zijn tevens 2 parkeerplaatsen voor Meditel beschikbaar. De 
parkeerplaatsen zijn gemarkeerd met een bordje waar Meditel op staat.  
Let op : sommige routeplanners of navigatieapparatuur wijzen u naar een verkeerde locatie! 
Volg s.v.p. de bovenstaande beschrijving 

 
 


