
 

Routebeschrijving DC Klinieken Voorschoten   1/2 

Publicatiedatum: 20 november 20192017  1/1 

 

Reisbeschrijving 

 

Adres 
DC Klinieken Voorschoten 

Krimkade 20 

2251 KA Voorschoten 

 

Routebeschrijving auto 
 

Vanaf Amsterdam (via de A4) 

  

• Amsterdam-Schiphol-A4 volgen 

• Op de A4 afslag 7 nemen richting Leiden/Voorschoten/Zoeterwoude 

• Richting Voorschoten volgen. U passeert aan de linkerkant een BP-tankstation 

• Na het passeren van het stoplicht, houdt u links aan en ziet u aan de 

linkerzijde DC Klinieken Voorschoten 

 

 

Vanaf Amsterdam (via de A44) 

  

• Amsterdam-Schiphol-A44 aanhouden 

• Neem afrit 8-Leiden vanaf de A44 

• Sla linksaf naar de N206 

• Sla rechtsaf naar de Haagse Schouwweg en volg de 2 linkerrijstroken om 

linksaf te slaan naar de Doctor Lelylaan en om op de N206 te blijven 

• Sla rechtsaf naar de Voorschoterweg/de N44 

• Weg vervolgen naar de Leidseweg 

• Sla linksaf naar de Krimkade, u vindt uw bestemming links. 

 

 

Vanaf Rotterdam (via de A4) 

  

• Richting Den Haag. Bij het Prins Clausplein kiest u de afslag richting 

Amsterdam (A4) 

• Op de A4 afslag 7 nemen richting Leiden/Voorschoten/Zoeterwoude 

• Richting Voorschoten volgen. U passeert aan de linkerkant een BP-tankstation 

• Na het passeren van het stoplicht, houdt u links aan en ziet u aan de 

linkerzijde DC Klinieken Voorschoten 

 

 

Vanaf Utrecht 

  

• A12 richting Den Haag. 

• Bij het Prins Clausplein kiest u de afslag richting Amsterdam (A4). 

• Op de A4 afslag 7 nemen richting Leiden/Voorschoten/Zoeterwoude. 

• Richting Voorschoten volgen. U passeert aan de linkerkant een BP-tankstation 

• Na het gemeentebord ‘Voorschoten’ komt een stoplicht 

• Na het passeren van het stoplicht, ziet u aan de linkerzijde DC Klinieken 

Voorschoten 
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Parkeren  

Aan de achterzijde van het centrum kunt u gratis parkeren. 

 

 

Routebeschrijving OV 
 

DC Klinieken Voorschoten is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  

 

Bus 

 

• Vanaf Station Leiden Centraal:  

o Bus 45 (richting Den Haag Leidschendam) uitstappen bij de bushalte 

Zilverfabriek in Voorschoten.  

→ 2 minuten lopen: Loop naar het zuidwesten op de Leidseweg en sla 

linksaf naar de Krimkade. U vindt uw bestemming rechts. 

 

• Vanaf Station Voorschoten:  

o Bus 45 (richting Leiden Centraal), uitstappen bij de bushalte Zilverfabriek 

in Voorschoten.  

→ 2 minuten lopen: Loop naar het zuidwesten op de Leidseweg en sla 

linksaf naar de Krimkade. U vindt uw bestemming rechts. 

 

o Stadsbus 5 (richting Leiden Centraal), uitstappen bij de bushalte 

Schubertplantsoen in Voorschoten.  

→ 8 minuten lopen: Loop naar het zuidwesten op de Van Beethovenlaan 

en neem op de rotonde de 1
ste

 afslag naar de Mozartlaan. Sla linksaf naar 

de Leidseweg en sla rechtsaf naar de Krimkade. U vindt uw bestemming 

rechts. 


