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Routebeschrijving openbaar en eigen vervoer naar: 

ACHMEA 
Dellaertweg 1 
2316 WZ Leiden  
 
 
Klik hier voor de locatie en routeplanner via Google maps 
 
Hieronder vindt u de routebeschrijving openbaar vervoer. 
De routebeschrijving eigen vervoer vindt u op pagina 2. 
 
 
Bent u als externe bezoeker aangemeld en komt u met de 
auto? Dan kunt u parkeren in de inpandige parkeergarage.  
Meldt u zich hiervoor bij de slagboom van de parkeergarage. 
 
  
 
 
 

Klik op de afbeelding voor weergave van de locatie in Google Maps 

Openbaar vervoer 
Het gebouw is door de ligging naast het Centraal Station goed bereikbaar via het openbaar vervoer. 
Vanaf de hoofdingang van het Centraal Station is het slechts enkele minuten lopen naar het pand. 
Vanuit Amsterdam, Schiphol en Den Haag arriveren vier keer per uur treinen in Leiden.  
Ook alle bussen die Leiden aandoen, stoppen bij het Centraal Station.  
Kijk voor de actuele dienstregeling op www.9292.nl 

https://www.google.nl/maps/dir/Dellaertweg+1,+2316+Leiden/@52.1683501,4.4835238,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c5c6ea233dadb9:0x6b1709d843a2b7a3!2sDellaertweg+1,+2316+Leiden!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c6ea233dadb9:0x6b1709d843a2b7a3!2m2!1d4.4857178!2d52.1683468?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Dellaertweg+1,+2316+Leiden/@52.1683501,4.4835238,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c5c6ea233dadb9:0x6b1709d843a2b7a3?hl=nl
http://9292.nl/plan/vertrek/2015-11-28T1525?naar=dellaertweg%201%20leiden
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Routebeschrijving eigen vervoer 
 
 

Vanuit Amsterdam/ Schiphol (A4/A44) 
U volgt de A4 in de richting Den Haag. Kies ná Schiphol de A44 richting Den Haag Centrum/Leiden West. Neem vanaf deze 
snelweg afslag Leiden/Katwijk. Ga aan het einde van de afslag linksaf en volg de borden Centrum en/of Station. Ga aan het 
einde van de weg onder het spoor door en vervolgens bij de verkeeerslichten linksaf de tunnel in. Als u de tunnel uit komt 
ziet u aan uw linkerhand het kleurrijke Achmea gebouw. Ga bij de verkeerslichten linksaf. Via een u-bocht komt u op de 
Dellaertweg. Neem ín de u-bocht direct aan uw linkerkant de oprit voor toegang tot de parkeergarage. 

Vanuit Den Haag/Wassenaar (A44) 
U volgt de A44 in de richting Wassenaar/Amsterdam en neemt de afslag Leiden. Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf 
en volgt de borden Centrum en/of Station. Ga aan het einde van de weg onder het spoor door en vervolgens bij de 
verkeerslichten linksaf de tunnel in. Als u de tunnel uit komt ziet u aan uw linkerhand het kleurrijke Achmea gebouw. Ga bij 
de verkeerslichten linksaf. Via een u-bocht komt u op de Dellaertweg. Neem ín de u-bocht direct aan uw linkerkant de oprit 
voor toegang tot de parkeergarage. 

Vanuit Rotterdam/Utrecht (A12/A4) 
U volgt de A4 in de richting Amsterdam tot de afslag Leiden - Noord/ Leiderdorp (afrit 6).  
Einde afrit naar rechts. Daarna blijft u rechtdoor gaan en na ± 2300m gaat u bij de rotonde linksaf, en volgt de weg 
rechtdoor. Na ± 3400m vindt u aan uw rechterhand op de W. de Zwijgerlaan de Groenoordhallen, u volgt de borden voor het 
Station/Centrum Leiden. Ga bij de verkeerslichten linksaf (Schipholweg). Op 300 meter afstand ziet u het kleurrijke Achmea 
gebouw. Ga bij de verkeerslichten rechtsaf. Neem ín de bocht direct aan uw linkerkant de oprit voor toegang tot de 
parkeergarage. 
 

2 


	Slide1
	Slide2

