
Routebeschrijving naar het TOPlab van Hogeschool Leiden, J. H. Oortweg 21, Leiden,  

 
Routebeschrijving vanuit de richting Amsterdam: 
 
Volg snelweg A44 richting Den Haag. 
 
Neem afrit nummer 8 [Leiden/Valkenburg/Katwijk/Noordwijk/N206]. 
 
Onderaan de afslag slaat u linksaf de Plesmanlaan op richting Leiden Centrum. 
 
Na ongeveer 1 kilometer, direct na Naturalis, linksaf de Darwinweg op. Bij de rotonde ziet u voor u Hogeschool 
Leiden liggen. 

Parkeergelegenheid 

Let op! Hogeschool Leiden heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. U kunt de parkeerplaats oprijden vanaf 
de Zernikedreef. Na de slagbomen linksaf P1 op. U rijdt door en er volgt nog een slagboom. Na deze slagboom 
ligt P2. Hier parkeert u uw auto. U verlaat wandelend via de uitgang van de parkeerplaats linksachter het 
terrein van de hogeschool en slaat de weg tegenover het parkeerterrein, de Galileiweg in. Deze uitlopend ziet u 
voor u een zwart gebouw, het BioPartner 1 gebouw. Hier is het TOPlab van de hogeschool gevestigd.  
  
Routebeschrijving vanuit de richting Utrecht-Rotterdam: 
 
Volg snelweg A12 richting Den Haag 
 
In Den Haag neemt u snelweg A44 richting Wassenaar/Amsterdam. 
 
Neem afrit nummer 8 [Leiden/Valkenburg/Katwijk/Noordwijk/N206]. 
 

Onderaan de afslag slaat u rechtsaf de Plesmanlaan op richting Leiden Centrum 
. 
Na ongeveer 1 kilometer, direct na Naturalis, linksaf de Darwinweg op. Bij de rotonde ziet u voor u Hogeschool 
Leiden liggen. 

Parkeergelegenheid 

Let op! Hogeschool Leiden heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. U kunt de parkeerplaats oprijden vanaf 
de Zernikedreef. Na de slagbomen linksaf P1 op. U rijdt door en er volgt nog een slagboom. Na deze slagboom 
ligt P2. Hier parkeert u uw auto. U verlaat wandelend via de uitgang van de parkeerplaats linksachter het 
terrein van de hogeschool en slaat de weg tegenover het parkeerterrein, de Galileiweg in. Deze uitlopend ziet u 
voor u een zwart gebouw, het BioPartner 1 gebouw. Hier is het TOPlab van de hogeschool gevestigd.  
  
  
Routebeschrijving vanuit de richting Den Haag: 

 
Komende uit de richting Den Haag  neemt u de A44 via Wassenaar, richting Amsterdam. 
 
Neem afrit nummer 8 [Leiden/Valkenburg/Katwijk/Noordwijk/N206] 
 
Onderaan de afslag slaat u rechtsaf 
Na ongeveer 1 kilometer, direct na Naturalis, linksaf de Darwinweg op. Bij de rotonde ziet u voor u Hogeschool 
Leiden liggen. 

Parkeergelegenheid 

Let op! Hogeschool Leiden heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen.  

U kunt de parkeerplaats oprijden vanaf de Zernikedreef. Na de slagbomen linksaf P1 op. U rijdt door en er volgt 
nog een slagboom. Na deze slagboom ligt P2. Hier parkeert u uw auto. U verlaat wandelend via de uitgang van 
de parkeerplaats linksachter het terrein van de hogeschool en slaat de weg tegenover het parkeerterrein, de 
Galileiweg in. Deze uitlopend ziet u voor u een zwart gebouw, het BioPartner 1 gebouw. Hier is het TOPlab van 
de hogeschool gevestigd.  
  
  
Met het openbaar vervoer 
Bus 57, richting Lisse, uitstappen 3e halte Wassenaarseweg. 



 

Met de taxi duurt de rit ongeveer 5 minuten. De taxistandplaats bevindt zich aan de voorzijde van het 
Centraal Station. 
 
Lopend 
Het is ongeveer een kwartier lopen naar het BioPartner 1 Center Leiden. 
Via de achterzijde verlaat u het Centraal Station (zijde LUMC/Oegstgeest), richting het LUMC.  U passeert 
aan uw linkerhand de hoofdingang van het LUMC en de parkeergarage. Op de rotonde blijft u rechtdoor 
de Albinusdreef volgen. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf de Wassenaarseweg op. U vindt het 
(zwarte) Bio Partner 1 gebouw na ongeveer 700 m. aan uw linkerhand. 

 


