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De Oude Sterrewacht zoals te zien vanaf bushalte ‘Witte Rozenstraat’. 

 

Met de auto naar het parkeerterrein aan de Haagweg en per shuttlebus naar de Oude 
Sterrewacht 

De Oude Sterrewacht heeft geen parkeerruimte voor bezoekers. U kunt uw auto parkeren in 
de stad of gebruikmaken van onderstaand stappenplan:   

1. Vanaf de A4, neem afrit 7 Zoeterwoude-Dorp 

2. Volg de N206 naar Leiden 

3. Na 1,8 km, sla bij de stoplichten rechtsaf naar de Churchilllaan 

4. Na nog eens 1,8 km, sla bij de stoplichten rechtsaf naar de Haagweg 

6. Volg de Haagweg, u vindt het parkeerterrein over het spoor aan de rechterkant 

Vanaf dit bewaakte parkeerterrein wordt u met de cityshuttle gratis naar een locatie naar keuze 
in de Leidse binnenstad gebracht, waaronder de Oude Sterrewacht. Wanneer u weer 
opgehaald wenst te worden, dan kunt u bellen naar 071 51 20 071. Meer informatie vindt u op 
de website: www.stadsparkeerplan.com. 

 

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

1. Verlaat station Leiden Centraal aan de voorzijde (stadcentrum)  

2. Ga rechtdoor (Stationsweg) en de brug over (Steenstraat) 

3. Ga linksaf de Blauwpoortsbrug over en rechtdoor de volgende brug over 

4. Houdt rechts aan op het Kort Rapenburg en ga verder het Rapenburg op 

5. Na ongeveer 1,4 km op het Rapenburg, volg de flauwe bocht naar rechts (Kaiserstraat) 

6. Sla rechtsaf naar de Sterrewachtlaan (de laatste straat naar rechts voor de brug) en volg de 
weg naar de Oude Sterrewacht 

 

Met het openbaar vervoer vanaf station Leiden Centraal 

1. Verlaat station Leiden Centraal aan de voorzijde (stadcentrum)  

http://www.stadsparkeerplan.com/


 
2. Het busstation is aan de rechterkant evenals een scherm met daarop de bussen die 
klaarstaan voor vertrek 

3. Neem Bus 1 (‘Leiderdorp Ziekenhuis’ of ‘Station De Vink’) of Bus 3 (‘Merewijk’ of ‘Station 
De Vink’) 

4. Stap uit bij halte ‘Witte Rozenstraat’ 

5.  U ziet de Oude Sterrewacht aan de overkant van de singel, ga rechtsaf langs de Witte Singel 
en steek het zebrapad over 

6. Steek de brug over en ga linksaf langs de singel en volg de Sterrewachtlaan tot aan de Oude 
Sterrewacht 

 

Oude Sterrewacht (Google Maps) 

 

 


