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Amendement 
 
Omdat Dolfijn Bowling zijn deuren heeft gesloten in het Zuiderpark, moeten wij uitwijken naar een nieuwe locatie. Deze 
hebben wij gevonden in de sporthal  
 

Sport- en recreatiecentrum Ockenburgh 
 

Het sportcomplex is gelegen aan de Wijndaelerduin 25, 2554 BX Den Haag (telefoon 070-3686639) 
 
Met openbaar vervoer vanaf Den Haag Centraal Station of Den Haag Laan van NOI: 

• RandstadRail 3 richting Loosduinen. Uitstappen bij halte Pisuissestraat en aansluitend 8 minuten lopen naar Sport- en 
recreatiecentrum Ockenburgh. (Strippen afstempelen op het perron van RandstadRail) 

• Stadsbus 24 richting Kijkduin. Uitstappen bij halte Kijkduinsestraat en aansluitend nog 9 minuten lopen naar Sport- en 
recreatiecentrum Ockenburgh. (Strippen afstempelen in de bus) (alleen CS) 

 
Met openbaar vervoer vanaf Den Haag Hollands Spoor: 

• Stadsbus 26 (aan achterzijde, nabij MegaStores) richting Kijkduin. Uitstappen bij halte Westduin en aansluitend nog 9 
minuten lopen naar Sport- en recreatiecentrum Ockenburgh. (Strippen afstempelen in de bus) 

 
Met de auto vanuit de richting Amsterdam: 

• Volg de A4 richting Den Haag.  
• Neem de afslag Den Haag-Zuid [afslag 12] naar N211 richting Den Haag-Zuid / Wateringen / Naaldwijk / N222 / Hoek 

van Holland.  
• Volg de aanwijzingen bij: “Met de auto vanuit de richting Den Haag-Zuid”. 
 

Met de auto vanuit de richting Rotterdam: 
• Volg de A13 richting Den Haag.  
• Neem afslag Rijswijk [afslag 7] naar de A4 richting Rijswijk.  
• Volg na 2.4 km de borden richting Rijswijk / Hoek van Holland en voeg in op de A4.  
• Neem na 3.1 km afslag Den Haag-Zuid [afslag 12] naar N211 richting Den Haag-Zuid / Wateringen / Naaldwijk / 

N222 / Hoek van Holland.  
• Volg de aanwijzingen bij: “Met de auto vanuit de richting Den Haag-Zuid”. 

 
Met de auto vanuit de richting Den Haag-Zuid: 

• Sla na 400 meter rechtsaf bij N211 / Wippolderlaan (borden naar N211 / Den Haag-Zuid / Wateringen / Naaldwijk / 
N222 / Hoek van Holland.  

• Ga na 6.7 km verder op de Lozerlaan.  
• Ga na 1.3 km verder op Ockenburghsestraat.  
• Maak na 1.1 km op de kruising met de Laan van Meerdervoort een bocht van 180 graden linksaf.  
• Sla na 200 meter rechtsaf de Wijndaelerweg in.  
• Sla na 100 meter rechtsaf de Wijndaelerduin in.  
• Aan het einde van de weg vindt u Sport- en recreatiecentrum Ockenburgh.  

Parkeren: 
• Pakeren voor het complex kost u € 2,50 of tegenover de internationale school, gratis parkeerterrein (met slagboom, 

die openstaat) , dit is ongeveer 150 meter lopen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cor Stapper  
Secretaris 


