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Het kantoor van Chasse is gevestigd in de 

witte villa. De ingang bevindt zich in het 

koetshuis aan de waterkant op nummer 77-A. 

Eenmaal binnen bereikt u via de trap de 1e 

etage alwaar u wordt ontvangen. 

 

Navigatie: Hofzichtlaan 1, Den Haag 

[Let op: níet Leidsestraatweg] 

 

Parkeren 

U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de 

achterkant op het landgoed. U bereikt deze 

parkeerplaats door vanaf de Hofzichtlaan met de 

bocht mee de Hoogwerflaan op te rijden en direct 

linksaf de Marlotlaan in te slaan. Dit is inderdaad 

een doodlopende straat! Aan het einde van de 

Marlotlaan slaat u linksaf het fietspad(!) op en 

vervolgens slaat u nogmaals linksaf het landgoed 

op. U bent nu aan de achterkant van het kantoor. 

De parkeerplaatsen links zijn gemarkeerd met 

bordjes Chasse. 

 

Overigens is er eveneens ruime en vrije 

parkeergelegenheid in de nabij gelegen woonwijk. 

U wandelt het bruggetje over naar de witte villa. 

 

Auto A4 | N14 

Neem op de A4 afslag 8 richting N14 

Leidschendam|Wassenaar|Den Haag| 

Leidschenveen|Forepark. Volg de N14 door de 

tunnels richting Wassenaar. Na de tunnels bij de 

afslag Den Haag|Mariahoeve slaat u bij de 

verkeerslichten linksaf de Bezuidenhoutseweg op. 

Bij de volgende verkeerslichten slaat u vervolgens 

rechtsaf de Hofzichtlaan op die u langs het water 

(slingerweg) tot het einde volgt. 

 

Auto N44 

Neem ter hoogte van Van der Valk Hotel Den 

Haag-Wassenaar/Restaurant Bijhorst de afslag 

richting RING N14 Leidschendam|Rotterdam. 

U passeert aan uw linkerhand Restaurant De 

Landbouw. 

Bij het verkeerslicht gaat u rechtdoor (u steekt 

hiermee de N14 over) richting Mariahoeve. Bij de 

volgende verkeerslichten slaat u vervolgens 

rechtsaf de Hofzichtlaan op die u langs het water 

(slingerweg) tot het einde volgt. 

 

Openbaar vervoer 

Bus 24 rijdt vanaf Den Haag CS richting Station 

Mariahoeve. De busrit duurt ongeveer 20 minuten 

en u stapt uit bij halte Saffierhorst. Vervolgens 

wandelt u naar de verkeerslichten en slaat u linksaf 

de Hofzichtlaan op. In ongeveer 15 minuten 

wandelt u vervolgens alsmaar rechtdoor naar 

Landgoed Marlot. 

 

Bus 90 rijdt vanaf Den Haag CS richting Noordwijk. 

U stapt uit bij Halte Den Haag Viaduct en u 

wandelt in ongeveer 4 minuten naar Landgoed 

Marlot. Let wel: deze bus rijdt overdag maar 2x per 

uur. 

 

Bus 43 rijdt tussen Leiden en Den Haag CS en u 

stapt in Den Haag uit bij halte Zuidwerflaan. U 

loopt naar de verkeerslichten en slaat de 

Hofzichtlaan in. U kunt in de verte de witte villa al 

zien liggen. U wandelt in enkele minuten over de 

Hofzichtlaan naar Landgoed Marlot. 

 

Vanaf NS Station Mariahoeve wandelt u via het 

Aegonplein naar de Hofzichtlaan. Als u de 

Hofzichtlaan rechtsaf oploopt, dan wandelt u 

vervolgens alsmaar rechtdoor in ongeveer 25 

minuten naar Landgoed Marlot. 
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