Routebeschrijving

Nonnensteeg 3
2311 VJ Leiden

Met de auto
Vanaf A4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neem afslag Leiden/Voorschoten/Zoeterwoude-dorp (afrit 7).
Volg de borden richting Leiden Centrum.
Aan het eind van de Lammenschansweg bij de verkeerslichten links.
Volg de doorgaande weg.
Ga rechtsaf de Witte Singel op.
Ga linksaf de Groenhovenstraat in.
Ga rechtsaf de Maliebaan op. Hier is een parkeergarage (chipknip nodig).

Vanaf A44
1.
Vanuit Den Haag: afslag Leiden/Valkenburg/Katwijk/Noordwijk (afrit 8).
Vanuit Amsterdam: afslag Leiden/Utrecht.
2.
Ga rijdende over de Plesmanlaan rechtsaf de Haagse Schouwweg op
(richting Leiden Zuid).
3.
Linksaf de Dr. Lelylaan op (richting Morskwartier).
4.
Na de brug linksaf de Haagweg op (richting Centrum).
5.
Na de spoorwegovergang rechtsaf naar parkeerterrein Haagweg.
Of: na de spoorwegovergang en na de brug rechtsaf Witte Singel op. Dan direct
weer rechtsaf de Maliebaan op. Hier is een parkeergarage (chipknip nodig).
Lopend vanaf parkeergarage Maliebaan
Vanaf de universitaire parkeergarage aan de Maliebaan (chipknip nodig) is het
ongeveer 5 minuten lopen naar de Nonnensteeg.
1.
2.

Neem uitgang Witte Singel.
Steek het bruggetje over de Witte Singel over en ga (met gedwongen
bochtjes) steeds rechtdoor tot u op het Rapenburg komt.
3.
Ga naar rechts. Het Academiegebouw ligt aan uw rechterhand.

4.

Passeer het Academiegebouw. Het eerstvolgende steegje rechts is de
Nonnensteeg, met aan de rechterkant het P.J. Vethgebouw op nummer 3
(waarin ons atelier in het sousterrain). Laat via de mobiele telefoon even weten
als je er bent, zodat we je binnen kunnen laten.

Naar en van de parkeerplaats Haagweg
U kunt uw auto parkeren op de bewaakte parkeerplaats aan de Haagweg.
Daarvandaan rijden de hele dag gratis busjes naar de stad en vice versa.
Vanaf de A4, vanuit beide richtingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 wenaar links over de brug en meteen rechtsaf de Witte
Singel op.
7.
Rijd de Witte Singel uit en ga bij de T-splitsing naar links de Haagweg op.
8.
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.
5.

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. Na ca. 300m ziet u het
het Academiegebouw aan uw rechterhand.
Passeer het Academiegebouw. Het eerstvolgende steegje rechts is de
Nonnensteeg, met aan de rechterkant het P.J. Vethgebouw op nummer 3
(waarin ons atelier in het sousterrain). Laat via de mobiele telefoon even weten
als je er bent, zodat we je binnen kunnen laten.

