
De Energiespiegel 
Persoonlijke Ontwikkeling 

 
 

 
Adres 
Wij zijn gevestigd in de twee bovenste verdiepingen van een mooi herenhuis in de wijk 
Regentesse in Den Haag. 
Adres: 
Copernicusstraat 29 
2561 VP Den Haag 
Tel. 070-3637347 
 
 
Routebeschrijving 
Per openbaar vervoer kun je ons als volgt bereiken: 
 
Vanaf Den Haag Centraal Station (richtingen vanuit het oosten van Den Haag) 

• Neem Randstadrail  3 (tram) richting Loosduinen. 
• Stap uit bij de halte ‘Conradkade’. 
• Loop met de tram mee en sla linksaf de brede laan in (Regentesselaan). 
• De Copernicusstraat is de derde straat aan je rechterhand. 

 
Vanaf Den Haag Hollands Spoor (richtingen vanuit het noorden en zuiden van Den Haag) 

• Neem tram 11 richting Scheveningen. 
• Uitstappen halte ‘Weimarstraat’. 
• Steek de tramrails over, de brug over het water over en loop rechtdoor de 

Weimarstraat in. 
• Doorlopen tot aan de naald op het Regentesseplein. 
• Dan rechtsaf de Regentesselaan in. 
• Rechtdoor lopen tot aan het benzinestation. 
• De Copernicusstraat is de straat tegenover het benzinestation. 

 
Vanaf Den Haag Haven (richtingen vanuit het westen van Den Haag) 

• Peddel of zwem het Verversingskanaal in tot aan de Weimarstraat en zie verder vanaf 
tram 11. 
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Per auto (richtingen vanuit het oosten en noorden van Den Haag) 
• Rijd tot aan het einde van de A12 (Utrechtsebaan). 
• Sla bij de verkeerslichten links af en rijd tot aan de volgende verkeerslichten. 
• Sla daar rechtsaf de Koningskade op. 
• Rijd rechtdoor op de Koningskade/Raamweg tot de derde verkeerslichten en sla daar 

linksaf (herkenbaar aan dat er twee rijstroken zijn om voor linksaf voor te sorteren): 
Laan van Copes van Cattenburch. 

• Rijd alsmaar rechtdoor (Laan van Copes gaat over in Burgemeester Patijnlaan). Bij de 
tweede verkeerslichten zie je links schuin voor je het Vredespaleis. Ga met de bocht 
mee om het Vredespaleis heen (zodat het Vredespaleis aan je linkerhand blijft): 
Carnegielaan. 

• Bij de volgende verkeerslichten sla je scherp af naar rechts (Groot Hertoginnelaan). 
• Rijd alsmaar rechtdoor. Bij de derde verkeerslichten ga je over een brug heen. Bij de 

volgende verkeerslichten sorteer je aan de linkerkant van de weg voor om vervolgens 
recht over te steken de Beeklaan in. 

• Op de Beeklaan sla je bij de derde zijstraat links af: de Copernicusstraat. No. 29 is 
bijna aan het einde links. 

 
Per auto (richtingen vanuit het zuiden van Den Haag - A13) 

• Neem op de A13 bij knooppunt Ypenburg de afslag Den Haag-Zuid en Hoek van 
Holland (A4) 

• Draai de A4 op richting Hoek van Holland 
• Neem de eerste afslag Rijswijk/Delft. 
• Sla rechtsaf aan het eind van de afslag richting Rijswijk. 
• Rij alsmaar rechtdoor door Rijswijk: Prinses Beatrixlaan. 
• Blijf alsmaar rechtdoor rijden ook in Den Haag, langs het Zuiderpark aan de 

linkerkant. 
• Aan het eind van het Zuiderpark recht de brug oversteken en op de brug links 

rechtdoor rijden: De la Reyweg. 
• Wederom alsmaar rechtdoor tot de grote kruising met de Loosduinsekade: links 

voorsorteren om rechtdoor te kunnen gaan. 
• Rechtdoor de Regentesselaan op. 
• Bij het plein met de naald rechtdoor op de Regentesselaan blijven. 
• Aan je rechterhand zie je een benzinepomp. 
• De Copernicusstraat is de zijstraat links. 
• Parkeer de auto op de Regentesselaan, want je mag de Copernicusstraat van die kant 

niet in. 
• Loop de laatste 50 meter naar no. 29. 
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Parkeren 
• In de buurt van de Copernicusstraat geldt 's avonds van 18.00 tot 24.00 uur betaald 

parkeren.  
• Overdag is gratis en er is ruimte genoeg.  
• ‘s Avonds kan het aanzienlijk moeilijker zijn om een parkeerplaats te vinden. 

 
Let op 

• Door veel navigatiesystemen word je het laatste gedeelte van de route de verkeerde 
kant opgestuurd. 

 
Kaart 
 

 

 


