
OMLEIDING 

 

 

Vanaf Amsterdam 

Volg de A4 richting Rotterdam, neem vervolgens afslag 14 Delft naar de N470. Sla vervolgens linksaf 

de Buitenhofdreef op. Hierna ga rechtsaf naar de Pierre van Hauwelaan, na ongeveer 175 meter ligt de 

sporthal aan de linkerkant. 

 

Vanaf Rotterdam via de A13 

Neem de afslag 7 Den Haag / Rijswijk, vervolg de rechterrijstrook en sla rechtsaf richting naar de A4 

richting Den Haag zuid / Rotterdam. Houd links aan en volg de borden A4 richting Rotterdam. 

vervolgens afslag 14 Delft naar de N470. Sla vervolgens linksaf de Buitenhofdreef op. Hierna ga 

rechtsaf naar de Pierre van Hauwelaan, na ongeveer 175 meter ligt de sporthal aan de linkerkant. 

 

Vanaf Rotterdam via de A4 

Volgde A4 richting Amsterdam en neem de afslag 14 Delft, volg vanaf dat punt de route Amsterdam. 

 

Vanaf Utrecht 

Neem de A12 richting Den Haag, rij door tot aan het Clausplein en neem hier de rechter rijstroken A4 

richting Rotterdam. Volg daarna de route vanaf Amsterdam. 

 

 

 



NIEUWBERICHT 

 

We beginnen er ondertussen wel aan gewend te raken, die werkzaamheden aan de N470. 

Toch blijft het handig om te weten wanneer de weg helemaal dicht is, zodat je van te 

voren een omweg kunt plannen. Ook dit weekend is het weer even extra opletten 

geblazen. Vanaf vrijdagavond 15 november tot en met maandagochtend 18 november is 

de noordelijke helft van het Kruithuisplein dicht.  

Het stuk vanaf Pijnacker richting Delft krijgt een nieuwe laag asfalt. Daarom is de N470 

afgesloten vanaf kruispunt Ruyven in Delftgauw tot de kruising met de Schoemakerstraat in 

Delft. Je kunt dan niet vanaf de N470 de A13 oprijden richting Den Haag. Andersom kun je 

ook niet vanaf de A13 afslag 10 (Delft-Zuid) nemen als je vanaf richting Rijswijk komt. Om 

in Delft te komen, neem je een van de andere afslagen of rijd je via de A4 vanaf de A12 of 

A20. Pijnacker bereik je het beste via de N209/N471. 

De afsluiting duurt van vrijdag 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Hieronder zie je in 

het rood de delen die afgesloten zijn. 

Tekst loopt verder onder de afbeelding. 

Afbeelding: Provincie Zuid-Holland  

 

https://indebuurt.nl/delft/wp-content/uploads/2019/11/kruithuisplein-noord.jpg

