
Routebeschrijving jaargroep Koos Janson in Leiden 
 

Locatie: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG  Leiden  
 
 
Vanaf de A4, uit richting Amsterdam, Rotterdam / Den Haag  

- neem afslag 7, Zoeterwoude-Dorp, richting Leiden/Voorschoten/N206 

- vanuit Amsterdam: onderaan de afslag rechtsaf Hofvlietweg 

- bij T-splitsing (stoplichten) linksaf de Europaweg/N206 op 

- vanuit den Haag: einde afslag (stoplichten) linksaf de Europaweg op (N206) 

- na 1 km, over het water bij de stoplichten rechtsaf, Lammenschansweg 

- direct opnieuw rechts de Kanaalweg op richting Leiderdorp 

- na ruim 1 km voorbij de spoorlijn en vóór de molen, linksaf de Lorentzkade op 

- na 300m rechtsaf, de Burggravenlaan in. Vanaf hier, zie * 
 
 
Vanuit richting Utrecht 

- volg de N11 tot aan het einde, voorbij de aansluiting op de A4, rechts voorsorteren 

- rechtsaf slaan, de Willem van der Madeweg op, volg de borden richting Leiden-Oost 

- na ongeveer 1,5 km bij 2e stoplichten naar links, de Hoge Rijndijk op 

- vóór de Wilhelminabrug links voorsorteren om direct na de brug linksaf te slaan om de 
Kanaalweg op te gaan 

- na ± 1,3 km voorbij de molen rechtsaf de Lorentzkade op 

- na 300m rechtsaf, de Burggravenlaan in. Vanaf hier, zie * 
 
 
Vanuit Noordwijk, Lisse of Wassenaar 

- vanaf de A44 afslaan naar de N206 die aanvankelijk Plesmanlaan heet 

- na 200m rechtsaf de Doctor Lelylaan op, die na de brug over gaat in de Churchilllaan 

- na ruim 3 km, bij T-splitsing linksaf, Voorschoterweg: direct links voorsorteren 

- na ongeveer 600m, over het water, linksaf, richting Leiderdorp volgen 

- direct daarna rechts de Kanaalweg op wederom richting Leiderdorp 

- na ruim 1 km voorbij de spoorlijn en vóór de molen linksaf, de Lorentzkade op 

- na 300m rechtsaf, de Burggravenlaan in. Vanaf hier, zie * 
 
* de van Vollenhovekade waar de kerk aan ligt is eenrichtingverkeer geworden (deze 
straat inrijden geeft een hoge boete!). Het beste kun je vanaf de Sitterbrug NIET direct 
rechtsaf gaan naar de van Vollenhovekade, maar doorrijden op de Burggravenlaan en de 
volgende zijstraat rechtsaf (Asserstraat) nemen. Kom je vanaf de Hoge Rijndijk, sla dan 
één straat eerder (dan de van Vollenhovekade) linksaf = de Asserstraat. Vanuit de 
Asserstraat 2x rechtsaf; zo rijdt je terug naar de kerk, waar je je auto in de straat dient te 
parkeren (niet op het plein) 

 
Parkeren 
Per 1 januari 2016 is rondom de Vredeskerk betaald parkeren ingevoerd a € 2,- per uur. 
Parkeren op het kerkplein is niet toegestaan (parkeerboete € 90,-!)  
Voor mogelijkheden om iets goedkoper te parkeren in de omgeving van de Vredeskerk, zie 
de link Goedkoop-Parkeren-informatie op onze website! 
 
Looproute vanaf Station Leiden Lammenschans 

- loop het stationsplein zo’n 50m op en sla dan rechtsaf, De Sitterlaan 

- volg de De Sitterlaan ongeveer 600m 

- na oversteken van de Lorentzkade (straat) en water (Stadsmolensloot) na 100m de 1e 
weg rechts, Van Vollenhovenkade. Zie de Vredeskerk direct aan rechterzijde    
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Vanuit Noordwijk, Lisse of Wassenaar (A44) 
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  Vanuit Amsterdam, Den Haag (A4) of Utrecht (N11) 
 
 
 
Looproute Station Leiden Lammenschans – Vredeskerk: 
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