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Route en parkeren Kuiters idee en organisatie 

 

Komende vanuit Amsterdam 

Volg A44 (Den Haag Centrum - Leiden West - Sassenheim) 

Neem de afrit 7 Oegstgeest/Rijnsburg. 

Bij de stoplichten gaat u rechtsaf. 

U komt op de Rijnsburgerweg (Tip: Houdt de linkerbaan aan).  

Bij de 1e rotonde, rechtdoor  

Bij de 2e rotonde, 2e afslag  

Bij de 1e stoplichten rechts (Tramstraat) 

T-splitsing rechts (Heerenweg) 

1e links (Kerkstraat) 

1e rechts (Burgermeester Koomanplein) 

U ziet na 50 meter aan uw rechterhand op nummer 1 onze lokatie 'Dorpskantoor' 

 

U neemt de hoofdingang van het gebouw.  

Boven de gevel staat 'Dorpskantoor'. 

U komt in een openbare ruimte met bibliotheek en brasserie. 

Meldt u a.u.b. bij een van de medewerkers van de brasserie.  

Zij verwijzen u graag door naar kamer 1.43.  

Of wij komen u ophalen 071 - 512 24 22. 

 

Komende vanuit Den Haag 

Volg A44 

Neem de afrit 7 Oegstgeest/Rijnsburg. 

U gaat linksaf onder de A44 door. 

U komt op de Rijnsburgerweg (Tip: Houdt de linkerbaan aan).  

Bij de 1e rotonde, rechtdoor  

Bij de 2e rotonde, 2e afslag  

Bij de 1e stoplichten rechts (Tramstraat) 

T-splitsing rechts (Heerenweg) 

1e links (Kerkstraat) 

1e rechts (Burgermeester Koomanplein) 

U ziet na 50 meter aan uw rechterhand op nummer 1 onze lokatie 'Dorpskantoor' 

 

U neemt de hoofdingang van het gebouw.  

Boven de gevel staat 'Dorpskantoor'. 

U komt in een openbare ruimte met bibliotheek en brasserie. 

Meldt u a.u.b. bij een van de medewerkers van de brasserie.  

Zij verwijzen u graag door naar kamer 1.43.  

Of wij komen u ophalen 071 - 512 24 22. 
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Parkeren 

Voorzijde pand: beperkt aantal plekken. 

Achterzijde pand: ruime parkeerterrein.  

Ga daarvoor direct na het pand rechts de Abdijlaan in. 

Direct aan uw rechterhand ligt het ruime parkeerterrein. 

Loopt dezelfde weg terug naar de voorkant van het pand.  

 

Openbaar Vervoer 

Neem vanaf Centraal Station Leiden (Busstation stadszijde) 

Bus 20 naar Noordwijk. 

Stap uit bij de bushalte Oegstgeesterweg in Rijnsburg 

Looproute vanaf bushalte Oegstgeesterweg 

Ga in westelijke riching op Oegstgeesterweg naar Schoolsteeg 

Sla rechtsaf naar de Schoolsteeg 

Sla linksaf naar de Oude Vlietweg 

Sla rechtsaf naar de Kerkstraat 

Sla rechtsaf naar de Burgemeester Koomansplein 

U ziet na 50 meter aan uw rechterhand op nummer 1 onze lokatie 'Dorpskantoor' 

U neemt de hoofdingang van het gebouw.  

Boven de gevel staat 'Dorpskantoor'. 

U komt in een openbare ruimte met bibliotheek en brasserie. 

Meldt u a.u.b. bij een van de medewerkers van de brasserie.  

Zij verwijzen u graag door naar kamer 1.43.  

Of wij komen u ophalen 071 - 512 24 22. 

 

 

 


