Routebeschrijving WOW Zone, Binckhorst Den Haag
Volgende pagina voor routebeschrijving/Please see next page for directions IN ENGLISH

ROUTE
Helaas is er geen adres en Google maps stuurt je naar de verkeerde kant van de Trekvliet.
LET OP! De Poolsterstraat is niet meer direct bereikbaar vanaf de Binckhorstlaan! (als u van het centrum
komt, moet u nu een afslag eerder nemen (Plutostraat).
Vanaf de Binckhorstlaan rijdt u de Plutostraat in,
daarna de eerste links (Meteoorstraat)
aan het einde van de Meteoorstraat rijdt u rechtsaf de Poolsterstraat in.
Na korte tijd ziet u rechts van u een haven met daarachter het terrein van Wow Zone.
Blijf doorrijden tot aan het einde van de Poolsterstraat (tegenover nr 54).
Hier gaat u rechtsaf door het hek, tussen het kanaal en de haven door.
U ziet een opslagterrein voor bouwmaterialen.
Rijd over het bruggetje en door het tweede hek (bij het einde van de betonplaten weg) en dan direct naar rechts, de
parkeerplaats van Wow zone op. Op de locatie is parkeergelegenheid.
MAPS WANNEER U TOCH NAVIGATIE ZOALS GOOGLE WIL GEBRUIKEN:
Gebruik het adres Poolsterstraat 54 LET OP: dit is NIET ONS ADRES!!! Vanaf hier gaat u rechtsaf door het hek, tussen
het kanaal en de haven door. U ziet een opslagterrein voor bouwmaterialen. Rijd over het bruggetje en door het
tweede hek (bij het einde van de betonplaten weg) en dan direct naar rechts, de parkeerplaats van Wow zone op.

ENGLISH DIRECTIONS
Unfortunately, our site does not have an address, and Google Maps sends you to the wrong side of the channel.
ATTENTION: The Poolsterstraat is no longer directly connected to Binckhorstlaan! Coming from the centre take a
right into the Plutostraat (one earlier then before.)
Coming from Binckhorstlaan, drive into the Plutostraat,
then take the first left into the Meteoorstraat.
At the end of the meteoorstraat go right into Poolsterstraat.
After a short while there is a harbour to the right, behind it you can already see the Wow Zone site.
Continue on the Poolsterstraat to the end.
Then go right, through the fence to the road in between the little harbour and the canal.
You'll see a site with building materials in front of you.
Cross the bridge and just after passing a second fence (he concrete slabs stop) go right again.
This is the Wow Zone parking space.

IF YOU INSIST ON USING NAVIGATION LIKE GOOGLE MAPS,
enter the address Poolsterstraat 54, Den Haag. ATTENTION: This is NOT OUR ADDRESS!!!
From there go right, through the fence in between the little harbour and the canal. You'll see a site with building
materials. Cross the bridge and just after passing a second fence go right again. This is the Wow Zone parking space.

