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Locatie & Route

Locatie
Partycentrum 'Onder Ons' ligt in de Kerkpolder, die u in de 
zuidwesthoek van de kaart van Delft vindt. Het valt op dat het 
gebouw - toch maar net buiten de bebouwde kom gelegen - 
omzoomd wordt door veel groen. Voor ons terras strekt zich de 
ijsbaan uit, aan de andere zijden van het gebouw kunt u 
wandelen, �etsen of bijvoorbeeld klootschieten op paden die door 
bosrijk gebied snijden. 

Het partycentrum heeft twee zalen, een huiskamerachtige ruimte 
met daaraan gekoppeld een grotere zaal, geschikt voor een 
receptie of zang en dans.

De grotere zaal, compleet met eigen bar, is uitstekend geschikt 
om bruiloften en jubilea te huisvesten, maar ook geschikt voor 
andere feesten en partijen, zie ook het onderdeel 'Mogelijkheden'. 
Een groot gezelschap of een qua omvang bescheiden groep 
mensen, zijn beide prima op onze locatie te huisvesten! 

Routebeschrijving
Vanuit Amsterdam / Den Haag / Rotterdam
optie 1:
Via rijksweg A13 tot aan afslag Delft-Zuid. Vervolg uw weg over de 
N470/Kruithuisweg. U passeert op de N470 3 kruispunten. Ga bij 
de 4e rechtsaf het Kerkpoldergebied in en volg de borden tot aan 
‘Onder Ons’.

Vanuit Amsterdam / Den Haag / Rotterdam / Westland 
optie 2:
Via rijksweg A4 tot aan Delft (Zuid, afslag 14). Vervolg uw weg 
over de N470/Kruithuisweg. Bij het 2e verkeerslicht gaat u linksaf 
het Kerkpoldergebied in en volg de borden tot aan ‘Onder Ons’.

Vanuit Delft-Centrum
Neem de Westlandseweg richting het reinier de Graaf Ziekenhuis. 
Vervolg uw weg over de Mozartlaan. ter hoogte van de bushalte 
gaat u rechtsaf. Volg de borden tot aan Onder Ons en volg de 
borden tot aan 'Onder Ons' (zie op routekaart ingang 2).

Openbaar vervoer
Via de buslijnen 80 en 82 is 'Onder Ons' goed te bereiken.
U kunt dan uitstappen bij halte Mozart�at, Ingang 2.


