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1  auto-palace  
Binckhorstlaan – Zonweg

2  klassieke auto’s 
3  historische bus & expo
4 depot haags bus museum  
  Binckhorstlaan 215c. Entree aan de achterzijde.

5  infocentrum rotterdamsebaan  
Binckhorstlaan – Mercuriusweg

6  fokker terminal  
Binckhorstlaan 249

7   skatepark sweatshop  
Binckhorstlaan 271
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in Vervoeringin Vervoering
Den Haag CS



gratis 
Auto-Palace
In de bijzondere showroom kunt u de 
geschiedenis van 100 jaar AutoBinck  
in tekst en beeld opnieuw beleven.  
De Stichting Haags Industrieel Erfgoed, 
het Haags Historisch Museum en de 
afdeling Monumentenzorg geven hier 
informatie. De afdeling Archeologie 
laat resultaten zien van de eerste 
opgravingen in het tracé van de 
Rotterdamsebaan.

Buiten staat een historische htm bus. 
Hierin is een tentoonstelling te zien over 
de Binckhorst en vervoer: van Trekvliet 
tot autoboulevard, van rangeerterrein tot 
Solex-assemblage en van carrosseriebedrijf 
tot McDrive. Ook kunt u genieten van 
advertenties voor prachtige auto’s uit de 
jaren 50 tot 80.

Op het parkeerterrein is een aantal 
klassieke auto’s te bewonderen. 

Activiteiten
De Binckhorst
in Vervoering

!  expositie  
De Binckhorst in Vervoering 

!  open dag en afscheid  
Auto-Palace met expositie  
100 jaar AutoBinck en klassieke 
auto’s

 
!  open dag 

Depot Haags Bus Museum

!  open dag  
Infocentrum Rotterdamsebaan 
met expositie Carrosseriefabriek 
Coenen 

 
 
 
 

 

gratis 
Depot Haags Bus Museum
Wilt u historisch Haags busmaterieel zien?  
Dat kan in het depot van het Haags Bus 
Museum, gevestigd in een prachtige  
bedrijfshal uit 1962 van Volvo vrachtwagens,  
later in gebruik bij Louwman.

gratis 
Infocentrum 
Rotterdamsebaan
Hier vindt u alle informatie over de aanleg 
van de Rotterdamsebaan.

Dit pand werd in 1957 gebouwd voor 
Carrosseriefabriek Coenen. Naast 
carrosseriewerk specialiseerden zij zich 
in het inbouwen van schuifdaken en 
ontwikkelden zij de eerste veiligheids-
gordels in Europa. De historie van dit 
bedrijf wordt hier tentoongesteld.

VERVOER  

van den haag cs naar de binckhorst 
Beleef de tijden van weleer in een 
historische HTM bus, die u vervoert van 
Centraal Station naar Auto-Palace,  
met een stop op de hoek Binckhorstlaan 
 – Mercuriusweg. 
 
!  opstapplaats 

Station CS, halte van lijn 18  
(richting Rijswijk)

!   vertrektijden van 11.00 – 16.30 uur 
Vanaf CS op ieder heel uur en vanaf de 
Binckhorstlaan op elk half uur

!   ritprijs 
Per persoon € 1,- voor een enkele rit

ANDERE ACTIVTEITEN

Fokker Terminal 
Van 1 t/m 5 oktober kunt u in de Fokker 
Terminal de Art The Hague beurs voor 
hedendaagse kunst bezoeken. 
!   open wo 17 – 22 | do + vr 14 – 21  |  

za 11 – 20 | zo 11 – 18 u. 
!  entree € 10,-. 
!  www.artthehague.nl 

Skatepark Sweatshop
Van 3 t/m 5 oktober is de documentaire 
’Binckhorst’ te zien van Marsel Loermans 
en Wilma Marijnissen. Een serie gefilmde 
portretten van ondernemers, bedrijven en 
bewoners van de Binckhorst. 
!   open 19.30 
!   aanvang film 20.00 uur 
!  entree € 7,50. 
!  www.binckhorstdefilm.nl 
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