
 

 

 
 
Route Buitenwatersloot 140,  
2613 SV Delft 
 
Mobiel Erica: 06 – 51 53 30 01 
 
 
Met het openbaar vervoer: 
 
1. Vanaf CS Delft is het ongeveer 5 – 10 minuten 

lopen naar de praktijk. 
2. Stap uit op station Delft. Ga met de roltrap naar 

boven, loop langs de kiosken naar buiten.   
3. Met het station in je rug, loop je richting stad. Dan 

neem je de eerste weg links. Je komt dan op de kop 
van de Buitenwatersloot terecht. Daar neem je de 
rechterkant van de gracht.  
 

 
Met de auto: 
 
Vanuit Den Haag of Amsterdam:  
 
1. Houd vanaf Den Haag links aan en blijf de A4 volgen (dus niet de A13 op). 
2. Neem afslag 11 (Rijswijk, Delft) en ga aan het einde van de afslag links, de Beatrixlaan op.  
3. Volg daarna de aanwijzingen van je routeplanner. 
4. PARKEREN: Delft is heel streng met parkeren. Er zijn op de Buitenwatersloot (oneven kant) 

parkeerplekken per dag en per uur en plekken voor vergunninghouders. Ditzelfde geldt in de Hugo de 
Grootstraat en in de kleine straatjes. Parkeren is tot 12 uur gratis. Blijf elke keer opnieuw opletten, want 
het beleid verandert met grote regelmaat. 

 
 
Vanuit Rotterdam: 
 
1. Ga vanuit Rotterdam richting Den Haag op de A13. 
2. Neem afslag Delft Zuid. Rij de rotonde driekwart rond en je komt op de Kruithuisweg. 
3. Rijd de Kruithuisweg door tot het kruispunt met de Provinciale Weg. Sla daar rechtsaf en volg daarna de 

aanwijzingen van je routeplanner. 
4. Houd rekening met de snelheid aanwijzingen. Op sommige stukken mag je 70 km op andere slechts 50!  

En: er staan flitsers. 
5. PARKEREN: Delft is heel streng met parkeren. Er zijn op de Buitenwatersloot (oneven kant) 

parkeerplekken per dag en per uur en plekken voor vergunninghouders. Ditzelfde geldt in de Hugo de 
Grootstraat en in de kleine straatjes. Parkeren is tot 12 uur gratis. Blijf elke keer opnieuw opletten, want 
het beleid verandert met grote regelmaat. 

 


