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Parkeergarages 

Meestal de eerste 2 uur gratis. 

Het juiste tarief wordt aangegeven bij de ingang 

van een garage. 

P1: Woonhart 

Orfeoschouw 19, 2726 JD, Zoetermeer 

± 300 plaatsen, open tot circa 18.00 uur  

Loop van het parkeerdek naar de hoofdingang van 

het Woonhart. Rechts buiten is de kerk. 

P2: Luxemburglaan 

Luxemburglaan 1, 2711 BD, Zoetermeer 

± 400 plaatsen, 24 uur/dag open  

Verlaat de garage op de 2e verdieping en ga rechts 

(Noordwaarts). Na ± 100 m de Europaweg 

oversteken bij de Vredekerk. 

P3: Duitslandlaan 

Duitslandlaan 15, 2711 BG, Zoetermeer 

± 600 plaatsen, 24 uur/dag open  

Verlaat de garage aan de kant van de Duitslandlaan(!) en 

volg de Duitslandlaan naar links (± 150 m). Aan het einde 

rechts de Luxemburglaan in en steek daarna de 

Europaweg over bij de Vredekerk. 

P4: Amsterdamstraat  

Amsterdamstraat 5, 2711 GX, Zoetermeer 

± 500 plaatsen, open tot circa 18.00 uur 

Verlaat de garage op parkeerdek 4 via de loop-

brug naar de winkelpromenade. Steek de prome-

nade over en ga Noordwaarts in. Na ± 200 m de 

Europaweg oversteken bij de Vredekerk. 

P5: Belgiëlaan  

Belgiëlaan 2, 2711 PH, Zoetermeer 

± 300 plaatsen, open tot circa 18.00 uur 

Steek de Belgiëlaan bij de ingang van de garage over en 

volg de Europaweg met de rijrichting mee (± 200 m). De 

kerk staat bij de stoplichten aan de overkant van de 

Europaweg. 

P6: Denemarkenlaan 

± 300 plaatsen, 24 uur/dag open. Betaald van 

9.00-18.00 uur. 

Steek de Europaweg over naar het Woonhart. 

Loop langs de woonboulevard naar de andere 

kant van het Woonhart. Hier staat de Vredekerk.  

 

Vanuit Amsterdam (A4) 

Neem op de A4 afslag 7 Zoeterwoude-Dorp richting Leiden/Voorschoten/N206. Volg borden N206 richting 

Zoetermeer. Neem bij BP-tankstation de tweede afslag op de rotonde. Ga bij het stoplicht rechtdoor. Bij de 

rotonde: 

− P1 Woonhart: (garage of parkeerdak) neem de tweede afslag op de rotonde (rechtdoor). 

Parkeergarage: ga de eerste straat rechts (eindigt op het kerkplein). De ingang van de garage is aan het 

begin van het kerkplein links. 

Parkeerdak: ga tweede straat rechts, rijd rechtdoor (de stoep op en daarna omhoog het Parkeerdak 

op). 

− P2 Luxemburglaan: neem eerste afslag op de rotonde, ga bij stoplicht links, gelijk daarna eerste straat 

rechts (Luxemburglaan). Daarna weer eerste straat rechts (ingang garage). 

− P3 Duitslandlaan: neem eerste afslag op de rotonde, ga bij stoplicht links, gelijk daarna eerste straat 

rechts (Luxemburglaan). Bij eerste straat links (Duitslandlaan) bevindt de garage zich aan het einde van 

de weg rechts. 

− P4 Amsterdamstraat: neem eerste afslag op de rotonde, ga bij stoplicht links, gelijk daarna eerste 

straat rechts (Luxemburglaan). Volg de weg met de bocht mee naar rechts en links, neem de afslag naar 

links (Amsterdamstraat); de garage is gelijk rechts. 

− P6 Denemarkenlaan: neem eerste afslag op de rotonde, ga bij stoplicht links, daarna de tweede straat 

rechts (Denemarkenlaan). Het parkeerterrein is na 100 m links. 
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Vanuit Gouda/Utrecht (A12) 

Neem op de A12 afslag 7 Zoetermeer. Ga bij het stoplicht naar rechts . Neem de derde afslag op het Prinses 

Maximaplein (volg borden Centrum). Ga bij de stoplichten (3x) rechtdoor en blijf na het derde licht rechts 

rijden (niet de tunnelbak in).  

− P1 Woonhart: bij het stoplicht (begin van het Woonhart) rechtsaf en ga eerste straat links.  

Ingang Parkeergarage links. 

Parkeerdak:  rijd rechtdoor en daarna omhoog het Parkeerdak op. 

− P2 Luxemburglaan: bij het stoplicht (begin van het Woonhart) links (Denemarkenlaan) en houdt rechts 

aan. Ga eerste straat naar rechts (Duitslandlaan). Aan het einde van de weg naar rechts 

(Luxemburglaan) en gelijk naar links (ingang garage). 

− P3 Duitslandlaan: bij het stoplicht (begin van het Woonhart) links (Denemarkenlaan) en houdt rechts 

aan. Ga eerste straat naar rechts (Duitslandlaan). Irect links is de ingang van de garage. 

− P4 Amsterdamstraat: bij het stoplicht (begin van het Woonhart) links (Denemarkenlaan) en houdt 

rechts aan. Ga eerste straat naar rechts (Duitslandlaan). Aan het einde van de weg naar rechts 

(Luxemburglaan) naar links. Volg de weg met de bocht mee naar rechts en links, neem de afslag naar 

links (Amsterdamstraat); de garage is gelijk rechts. 

− P6 Denemarkenlaan: bij het stoplicht (begin van het Woonhart) links (Denemarkenlaan). Het 

parkeerterrein is na 100 m links. 

 

Vanuit Den Haag (A12) 

Neem op de A12 afslag 6 Zoetermeer-Centrum. Ga bij stoplicht naar links. Volg borden Centrum. Bij het 

stoplicht naast busstation Centrum West rechtdoor en daarna rechts aanhouden (niet de tunnelbak in):  

− P1 Woonhart: (garage of parkeerdak) volg borden Leiden/Stompwijk. Neem stoplicht naar links. Rijd 

langs de kerk en neem bij de rotonde de eerste afslag.  

Parkeergarage: ga de eerste straat rechts (eindigt op het kerkplein). De ingang van de garage is aan het 

begin van het kerkplein links. 

Parkeerdak: ga tweede straat rechts, rijd rechtdoor daarna omhoog het Parkeerdak op. 

− P2 Luxemburglaan: Volg borden P-route/Centrum. Neem stoplicht naar rechts (Luxemburglaan). 

Daarna weer eerste straat rechts (ingang garage). 

− P3 Duitslandlaan Volg borden P-route/Centrum. Neem stoplicht naar rechts (Luxemburglaan). Bij 

eerste straat links (Duitslandlaan) bevindt de garage zich aan het einde van de weg rechts. 

− P4 Amsterdamstraat: Volg borden P-route/Centrum. Neem stoplicht naar rechts (Luxemburglaan). Volg 

de weg met de bocht mee naar rechts en links, neem de afslag naar links (Amsterdamstraat); de garage 

is gelijk rechts. 

− P5 Belgiëlaan: Volg de borden P-route/Centrum/Belgiëlaan. Neem eerste afslag rechts (Belgiëlaan). 

Parkeergarage is rechts. 

− P6 Denemarkenlaan: Volg borden P-route/Centrum. Neem het tweede stoplicht naar rechts 

(Denemarkenlaan). Het parkeerterrein is na 100 m links. 

 

Openbaar Vervoer 

Vanuit Amsterdam/Leiden 

In Leiden bus 206 of bus 32 nemen naar Zoetermeer Centrum West. Uitstappen bij Aïdaschouw. Vredekerk 

ligt rechts aan de overkant van de weg. 

Vanuit Rotterdam, Utrecht en Den Haag 

Trein naar station Zoetermeer (Driemanspolder) en overstappen op Randstadrail naar halte Centrum West.  

Volg vanaf het station de winkelpromenade tot aan het begin van de Passage (± 500 m). Ga hier linksaf 

Noordwaarts in. Aan het einde hiervan (± 200 m) de Europaweg oversteken bij de Vredekerk. 


