
 
 
 
 
 
 
 
 
Route naar Kinderpostzegels 
Schipholweg 97, 2316 XA  LEIDEN 
 

 

Openbaar vervoer 
° Station CS Leiden 

° Uitgang Centrum, linksaf gaan  

° Bij kruispunt oversteken en rechtdoor lopen (Schipholweg) 

° Volgende kruispunt (met de Parmentierweg) oversteken  

° Langs het roodbakstenen gebouw Schutterspoort lopen (oude adres van Kinderpostzegels) 

° Kinderpostzegels zit in het volgende pand: geel bakstenen gebouw, nummer 97, vierde etage. 

 
 



Met de auto  

Over het algemeen is er voldoende plek op ons parkeerterrein. Wij horen het graag vooraf 

als u met de auto komt, zodat we u aan kunnen melden bij de receptie.  

Als u met een auto met navigatiesysteem komt, kunt u het beste instellen:  

Parmentierweg 121, Leiden. (De Parmentierweg ligt aan de achterkant van ons kantoor). 

Ongeveer bij dit adres splitst de weg zich.  

 

De slagboom van de 

parkeerplekken bij ons kantoor is 

aan uw linkerhand. U kunt de 

slagboom  bereiken als u om de 

groenstrook heenrijdt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vanaf Rotterdam, Den Haag of Amsterdam 
° Rijdend op de A4  

° Afslag Leiden/Zoeterwoude Dorp 

° Bij stoplichten linksaf (richting Leiden) 

° Rechtdoor, bij de tweede stoplichten rechtdoor richting Voorschoten/Leiden West (N206) 

° Bij de tweede stoplichten rechtsaf (Churchilllaan) (N206) – (richting Katwijk) 

° Bij de zesde stoplichten rechtsaf (Haagweg = weg voor de molen) (Centrum) 

° Rechtdoor tot aan het spoor en voor het spoor linksaf (Station CS) 

° Meteen weer rechtsaf over het spoor (= in feite de weg volgen) 

° Weg naar links blijven volgen 

° Bij stoplichten rechtsaf (station CS) 

° Tunnel inrijden 

° Direct na de tunnel bij eerste stoplicht rechtsaf (Parmentierweg) 

° Met de weg mee naar links rijden  

° Als de weg zich splitst in een bochtje om de groenstrook heen rijden 

° De slagboom vindt u dan aan uw rechterhand, net voor het einde van de splitsing. 

 

Vanaf Amsterdam of Den Haag 
° Rijdend op de A44 

° Afslag Leiden/Transferium (richting Leiden) 

° Weg rechtdoor volgen 

° Onder het spoorviaduct door 

° Bij stoplichten linksaf (station CS) 

° Tunnel inrijden 

° Direct na de tunnel bij eerste stoplicht rechtsaf (Parmentierweg) 

° Met de weg mee naar links rijden  

° Als de weg zich splitst in een bochtje om de groenstrook heen rijden 

° De slagboom vindt u dan aan uw rechterhand, net voor het einde van de splitsing.  

 

 

 

Telefoonnummer: 071 525 98 00 


