ROUTEBESCHRIJVING
Adres:
Gebouw Sterrewacht, Juridisch PAO
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW LEIDEN
Tel.: 071-527 8666
Met de auto
A44

1.
2.
3.
4.

Neem de afslag Leiden/TransFerium (nummer 8) en rijd richting Leiden. U komt op de N206
terecht (Plesmanlaan).
Volg de Plesmanlaan tot u het spoor onderdoor gaat.
Bij de verkeersplichten rechtdoor de Morssingel op. Deze gaat over in de Morsweg.
Vlak na een spoorwegovergang slaat u twee keer links af, de Haagweg op (weer een
spoorwegovergang). Hier kunt u parkeren.
U kunt ook verder rijden, de brug over en rechts de Witte Singel op.
Volg de Singel met de bocht mee en sla linksaf de Kaiserstraat in. De Sterrewacht ligt aan uw
linkerhand.

N11 en A4

1.
2.
3.
4.

Neem de afslag Zoeterwoude-Dorp/Leiden (nummer 7) en volg de bordjes naar het centrum.
U komt op de N206 terecht (Europaweg).
Sla bij de splitsing rechtsaf de Lammenschansweg in.
Ga vóór de brug linksaf de Zoeterwoudse Singel/Witte Singel op. Als u wel de brug over gaat
komt u bij Parkeerterrein Garenmarkt en Parkeergarage Breemarkt terecht.
De tweede brug rechts brengt u bij de Kaiserstraat. Na ca 100m vindt u de Sterrewacht aan uw
rechterhand.

Parkeren
Vanaf de verschillende invalswegen staan er borden naar de parkeerlocaties in de Leidse binnenstad.
Het gunstigst zijn het parkeerterrein op de Haagweg en de Garenmarkt. Vanaf de Garenmarkt is het
ongeveer 5 minuten en vanaf de Haagweg ongeveer tien minuten lopen naar de Kaiserstraat. Er rijden
vanaf de Haagweg ook gratis busjes de stad in en weer terug.
Naar parkeerplaats Haagweg
Vanaf de A4, vanuit beide richtingen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neem afslag Zoeterwoude-Dorp (afrit 7).
Volg de N206 richting Leiden.
Na 1,6 km bij de verkeerslichten rechtsaf het Lammenschansplein op.
Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor.
Na 1,5 km bij de verkeerslichten over de brug meteen linksaf.
Aan het einde van de weg naar links over de brug en meteen rechtsaf de Witte Singel op.
Rijd de Witte Singel uit en ga bij de T-splitsing naar links de Haagweg op.
het Haagweg-parkeerterrein bevindt zich voor het spoor links van u.

Met het openbaar vervoer
De trein

•
•
•

Den Haag-Leiden Centraal: 10 minuten
Amsterdam-Leiden Centraal: 35 minuten
Rotterdam-Leiden Centraal: 45 minuten

Met de fiets (10 minuten) of lopend (20 minuten) vanaf station Leiden Centraal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verlaat station Leiden via de voorzijde, richting het centrum.
Ga rechtdoor de Stationsweg in. Deze gaat na de brug over in de Steenstraat.
Volg de weg met de bocht mee langs de Beestenmarkt, de brug over.
Sla aan het einde van deze straat rechtsaf, de Prinsessekade in. Ga nog nog een brug over tot u
bij het Noordeinde/Breestraat komt.
Steek over en blijf aan de rechterzijde van het water.
Loop het Rapenburg af totdat u bij een Y-splitsing komt. Neem de rechterzijde, de
Kaiserstraat in. Na ca 100m vindt u de Sterrewacht aan uw rechterhand.

