
Fortune Coffee
Van der Waalsstraat 58
2721 KX Zoetermeer
079 - 342 53 59

Bij het gebruik van een navigatiesysteem kun je het beste navigeren naar het kruispunt 
Olof Palmelaan / Javalaan in Zoetermeer of gebruikmaken van coördinaten breedtegraad: 
52.051211 en lengtegraad: 4.543553. 

Routebeschrijving

Per auto vanuit Utrecht (A12): Neem afslag 
Bleiswijk (nr. 8) en sla boven aan de afslag 
rechtsaf. Bij de stoplichten rechtdoor. Volg het 
bord richting Zoetermeer en ga bij de stoplichten 
linksaf. Je rijdt onder een viaduct en de HSL lijn 
door. Neem daarna de eerste afslag naar rechts 
(wijk 21). Ga bij de stoplichten onderaan de afslag 
naar rechts en bij de volgende stoplichten weer 
naar rechts. Volg de weg tot het eerst volgende 
kruispunt met stoplichten en ga hier rechtsaf. Ons 
pand ligt hier op de hoek.

Per auto vanuit Den Haag (A12): Neem afslag 
Bleiswijk (nr. 8) en sla boven aan de afslag linksaf. 
Bij de stoplichten rechtdoor. Volg het bord 
richting Zoetermeer en ga bij de stoplichten 
linksaf. Je rijdt onder een viaduct en de HSL lijn 
door. Neem daarna de eerste afslag naar rechts 
(wijk 21). Ga bij de stoplichten onderaan de afslag 
naar rechts en bij de volgende stoplichten weer 
naar rechts. Volg de weg tot het eerst volgende 
kruispunt met stoplichten en ga hier rechtsaf. Ons 
pand ligt hier op de hoek.

Per openbaar vervoer vanuit Gouda: 
Neem de sprinter in de richting van Den Haag 
Centraal. Stap uit bij station Lansingerland - 
Zoetermeer. Neem tram 4 richting Den Haag de 
Uithof. Stap uit bij tramhalte Javalaan. Tramhalte 
Javalaan zit op 5 minuten lopen van ons pand.

Per openbaar vervoer vanuit Den Haag:
Neem de sprinter in de richting van Gouda 
Goverwelle. Stap uit bij station Lansingerland - 
Zoetermeer. Neem tram 4 richting Den Haag de 
Uithof. Stap uit bij tramhalte Javalaan. Tramhalte 
Javalaan zit op 5 minuten lopen van ons pand.


