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ROUTEBESCHRIJVING BLINKER 
 
Het adres van Blinker is: 

Kantorenpark Sawa  

Gebouw "Bali" 

 

Boris Pasternaklaan 16 

2719 DA Zoetermeer 

Tel: 079 – 363 70 60 

  

Auto, vanuit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam 

U volgt de A12 richting Utrecht. Op de A12 neemt u afslag 6 richting Zoetermeer-centrum. Bij de 

verkeerslichten slaat u rechtsaf. Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. U slaat rechtsaf 

bij de daaropvolgende verkeerslichten en komt dan op de Mahatma Ghandisingel. De derde straat 

rechts brengt u op de Boris Pasternaklaan. Blinker is gevestigd in het tweede pand aan uw 

rechterhand. De parkeergarage is bereikbaar via de slagboom aan uw rechterhand. 

 

Auto, vanuit Utrecht 

U volgt de A12 richting Den Haag. Neem afslag 7 richting Zoetermeer en ga linksaf bij de 

verkeerslichten. U rijdt nu over de A12 heen en gaat bij de eerste verkeerslichten rechtsaf. U rijdt 

nu parallel aan de A12 op de Zuidweg. Bij het vijfde verkeerslicht slaat u linksaf de Mahatma 

Ghandisingel op. De derde straat rechts brengt u op de Boris Pasternaklaan. Blinker is gevestigd in 

het tweede pand aan uw rechterhand. De parkeergarage is bereikbaar via de slagboom aan uw 

rechterhand. 

 

Parkeren 

U kunt parkeren in de parkeergarage en rondom het pand. Is er geen plek, dan is er een grote 

parkeerplaats aan de Danny Kayelaan (zie P plattegrond). LET OP! Parkeren is niet toegestaan aan 

de rood gemarkeerde kant van de Rontgenlaan.  

 

Trein, vanaf station Zoetermeer 

Verlaat het station richting Rokkeveen. Dit is bovenaan de trappen linksaf. Zodra u het station 

uitkomt ziet u het NH Hotel links voor u liggen. U houdt het hotel aan uw linkerhand en loopt 

rechtdoor langs het fietspad. Blijf het fietspad volgen tot u bij een waterpartij komt. Blinker is 

gevestigd in het pand “Bali” aan de overkant van het water aan uw linkerhand.  

 

Voor de meest actuele reisinformatie en specifieke reistijden kijkt u op http://www.9292ov.nl  

 

 

Looproute vanaf P 

Parkeerverbod 

http://www.9292ov.nl/

