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Routebeschrijving Oude Sterrewacht 

Bezoekadres:  
Oude Sterrewacht 
Sterrenwachtlaan 11 
2311 GP Leiden 

Vanaf station Leiden Centraal is het slechts 5 minuten 
met de fiets of 20 minuten te voet naar de Oude 
Sterrewacht.  

Indien u met de auto komt kunt het beste parkeren op 
het parkeerterrein aan de Haagweg. 
 
Parkeerplaats Haagweg  
U kunt uw auto parkeren op de bewaakte parkeerplaats aan de Haagweg. Met de gratis cityshuttle 
wordt u in het Leidse centrum afgezet op een locatie naar keuze en wordt u ook weer gratis opgehaald 
wanneer u wilt. Maar ook lopend bent u binnen vijf minuten in de binnenstad. Wanneer u opgehaald 
wilt worden kunt u  071-51 20 071 bellen. Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.stadsparkeerplan.com. 
 
Vanaf de A4, vanuit beide richtingen naar het parkeerterrein aan de Haagweg:  

1. Neem afslag Zoeterwoude-Dorp (afrit 7). 
2. Volg de N206 richting Leiden. 
3. Na 1,6 km bij de verkeerslichten rechtsaf het Lammenschansplein op. 
4. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor. 
5. Na 1,5 km bij de verkeerslichten over de brug meteen linksaf. 
6. Aan het einde van de weg naar 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 
Met de fiets (10 minuten) of lopend (20 minuten) vanaf station Leiden Centraal  
Verlaat station Leiden via de voorzijde, richting het centrum.  

1. Ga rechtdoor de Stationsweg in. Deze gaat na de brug over in de Steenstraat.  
2. Volg de weg met de bocht mee langs de Beestenmarkt, de brug over.  
3. Sla na de brug rechtsaf de Turfmarkt op en loop richting het Rapenburg. 
4. Vervolg u weg op het Rapenburg. 
5. Sla rechtsaf de Kolfmakersteeg in en sla aan het eind van de steeg linksaf de 5e 

Binnenvestgracht op. 
6. Loop deze uit, ga de voetgangersbrug over en u ziet de Sterrewacht voor u liggen. 
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Locatie Sterrewacht 

 


