
Openbaar vervoer vanaf het Den Haag Centraal Station 

Loop vanuit het Centraal Station naar de tramhaltes op de begane grond. Neem tram 9 richting Noorderstrand en 

stap bij de 2e halte uit (Dr. Kuyperstraat). Loop de Dr. Kuyperstraat in. Deze gaat vanzelf over in de Mauritskade. U 

passeert de Denneweg en na ongeveer 200 meter is het Louis Couperusplein aan uw linkerhand. 

 

Of neem Bus 22 (richting Duindorp) 

of 24 (richting Kijkduin) uitstappen 

bij halte Mauritskade. Ga bij de 

Mauritskade links, en na ongeveer 

100 meter is het Louis Couperusplein 

aan uw rechterhand. 

 

Openbaar vervoer vanaf Hollands 

Spoor 

Neem tram 1 richting Noorderstrand 

en stap bij de halte Mauritskade. 

Met Tram 1 (richting Scheveningen 

Noorderstrand) of 10 (richting 

Statenkwartier) uitstappen bij halte 

Mauritskade. Ga bij de Mauritskade links, en na ongeveer 100 meter is het Louis Couperusplein aan uw 

rechterhand. 

 

Met de auto parkeren 

Wilt u parkeren dan zijn er verschillende mogelijkheden: 

 

Kort parkeren: parkeren op het Louis Couperusplein (€1,70 per uur) is mogelijk voor maximaal 30 minuten. Let op : u 

dient contant te betalen of via uw mobiele telefoon (Parkline / Park Mobile etc.). 

 

Langer parkeren : wilt u lang(er) parkeren dan kunt u de auto ook proberen te parkeren op de Mauritskade zelf 

(€2,10 per uur). Parkeren op de Nassaulaan is dichtbij (50 meter, € 2,10 per uur) en er is vaak plek. U moet wel 

omrijden via Plein 1813. Let op: u dient contant te betalen of via uw mobiele telefoon (Parkline / Park Mobile etc.). 

 

Parkeergarages : Er zijn ook een aantal parkeergarages op loopafstand. De dichtstbijzijnde is de garage onder 

het Malieveld (let op: deze garage heeft beperkte openingstijden). U loopt via de Prinsessegracht en de 

Denneweg in 8 minuten naar SMV / Igluu. Garage Noordeinde (Heulstraat 21) zit vlak bij het Paleis en loopt u via 

het Lange Voorhout ook in 8 minuten naar SMV / Igluu. Maar ook vanaf de Pleingarage (Plein 25) is SMV / Igluu via 

het Lange Voorhout en de Denneweg te belopen. In de parkeergarages betaalt u een tarief vanaf € 2 per uur. 
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