Zo bereikt u het ministerie van
Justitie en Veiligheid

Min. Van
Binnenlandse
Zaken en
koninksriJksrelaties
Min. Van
Veiligheid en
Justitie

Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Bestuursdepartement

Hoofdingang
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
T 070 370 79 11
Ingang Zwarteweg

(o.a. de fietsenstalling)
Zwarteweg 48
2511 VS Den Haag
Ingang
Schedeldoekshaven

(afgifte kleine goederen)
Schedeldoekshaven 552
2511 EP Den Haag

VoorMalig
Min.
Van
VroM

Met het openbaar vervoer

By public transport

- Vanaf Den Haag Centraal Station kunt u het
ministerie lopend bereiken (3 min.).
U verlaat het station bij ‘Spoor 1’ en volgt de
overdekte voetgangersroute richting
‘Centrum’ . Na 150 meter ziet u aan uw
linkerzijde de ministeries van Justitie en
Veiligheid en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties staan, herkenbaar aan de
rode en de witte toren. De hoofdingang is
bereikbaar via de tuin aan de Turfmarkt.
- Vanaf Station Hollands Spoor bereikt u het
ministerie met tram 1, 8, 9, 15, 16 of 17 of met
bus 18. U stapt uit bij het Centraal Station.

- From The Hague Central Station, it is a
3-minute walk to the ministry. You leave the
station at ‘Spoor 1’ (Platform 1) and take the
covered pedestrian route to ‘Centrum’. The
Ministry of Justice and Security and the
Ministry of the Interior and Kingdom
Relations are at your left after 150 metres. You
will recognise them by the red and white
towers. The main entrance is accessible via the
garden at Turfmarkt.
- From Hollands Spoor Station, you can take
tram 1, 8, 9, 15, 16 or 17 or bus 18 to the
ministry. You get off at Central Station.

Met de fiets

By bike

- De fietsenstalling is bereikbaar via de ingang
aan de Zwarteweg 48 en bevindt zich in de
kelder van het gebouw. Met een Rijkspas (die
toegang geeft tot het gebouw) kunt u 24 uur
per dag en zeven dagen per week bij de
fietsenstalling naar binnen.
- Zonder Rijkspas is de stalling tijdens openingsuren van het gebouw toegankelijk van 06.45
uur tot 19.30 uur.

- The bicycle park can be accessed via the
entrance at Zwarteweg 48 and is located in the
basement of the building. With a Rijkspas
(Central Government Pass, which grants access
to the building), you can enter the bicycle park
24 hours a day, seven days a week.
- Without a Rijkspas, the bicycle park can be
accessed during the opening hours of the
building, from 06.45 am to 07.30 pm.

Met de auto

By car

- U neemt de A12 richting Den Haag en komt via
de Utrechtse Baan Den Haag binnen. U neemt
afslag Centrum (afrit 2) en gaat vervolgens bij
de verkeerslichten linksaf over het Prins
Bernhard- viaduct. U passeert aan de rechterzijde het Centraal Station en de ministeries
van JenV en BZK.
- JenV heeft geen parkeerplaatsen voor
bezoekers. De dichtstbijzijnde openbare
parkeergarage (niet gratis) is ‘parking Spui /
Turfmarkt’. Deze garage staat duidelijk
aangegeven op de verkeersborden.

- You take the A12 motorway for The Hague,
entering The Hague via Utrechtse Baan. You
take the Centrum exit (exit 2), turning left at
the traffic lights across the Prins Bernhard
flyover. You pass the Central Station, the
Ministry of Security and Justice and the
Ministry of the Interior and Kingdom
Relations on your right hand side.
- The Ministry of Security and Justice has no
visitor parking. The nearest public car park
(not free) is ‘parking Spui / Turfmarkt’. This car
park is clearly indicated on the signs.
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