
ROUTEBESCHRIJVING

Zilverstraat 69
Zoetermeer

Per openbaar vervoer
FME en haar branches zijn prima bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vanaf station Zoetermeer-Oost naar de 
Zilverstraat Het pand aan de Zilverstraat 
bevindt zich op loop afstand (ruim 10 minuten) 
van station Zoetermeer-Oost. Vanaf het perron 
loop je over de loopbrug parallel langs het 
spoor. Het looppad is goed verlicht. Het pand 
bevindt zich aan de overkant van de weg aan je 
rechterhand. 

Stads- en streekbussen Elk half uur rijdt er 
ook een stadsbus (lijn 74) vanaf het station. 
Aan de Zilverstraat is de halte van lijn 74 
(Veolia) voor het Bastionhotel en McDonalds. 
Naast de stadsbus lijn 74 is het pand aan 
de Zilverstraat ook goed bereikbaar met de 
streekbus lijn 170. Het bushok waar deze 
bus stopt is gelegen aan de Zuidweg bij de 
Peugeotgarage. Deze streekbus sluit aan op het 
metrostation (RandstadRail) Berkel & Rodenrijs 
en stopt ook bij station Zoetermeer Oost. 

De bus rijdt 6 keer per uur in de spits. 
De reisafstand vanaf Rotterdam CS is 30 
minuten (metro-bus). Vanaf het station Berkel 
is het een kleine 15 minuten met de bus.

Per trein
•  Richting Den Haag: Vanaf station Zoetermeer-

Oost vertrekt er elke kwartier een trein naar 
station Zoetermeer Centraal, Ypenburg, 
Voorburg en Den Haag CS. De reistijd naar 
station Den Haag CS is 15 minuten. Op 
Den Haag CS kan worden overgestapt naar 
Leiden, Amsterdam, Delft en Rotterdam of op 
een van de trams of bussen. 

•  Richting Gouda: Vanaf station Zoetermeer 
Oost vertrekt er elk kwartier een trein naar 
Gouda Centraal. Van hieruit kan er worden 
overgestapt op treinen richting Rotterdam, 
Alphen aan de Rijn, Utrecht of Amsterdam. 

Per auto

Je kunt parkeren in de parkeergarage 
van het pand. Je gaat over de brug de 
parkeergarage binnen en parkeert op 
de 1e verdieping. Via de schuifdeuren 
betreed je het pand. Je komt direct bij 
de receptie binnen.
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