Routebeschrijving:

P

CS

Het Crown Business Center ligt loopafstand van het station Leiden Centraal in de
kantorenwijk Schuttersveld en boven het Rabobank regiokantoor.
VANUIT DE RICHTING AMSTERDAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Volg de A4 (E19) richting Den Haag
Volg na knooppunt Burgerveen de A44 richting Wassenaar
Verlaat de A44 bij afrit 8: o.a. Leiden, Transferium en Katwijk
Aan het einde van de afrit bij de stoplichten linksaf (N206) de Plesmanlaan
richting Leiden Centrum
Na een aantal stoplichten en na treinviaduct linksaf de Schipholweg op
Onder de tunnel door en daarna bij de eerste stoplichten rechtsaf het
Schuttersveld in
Bij de T-splitsing na 50m linksaf de Parmentierweg op
Aan het eind van deze weg ziet u recht voor u het Crown Business Center
Oprijden tot de slagboom van het parkeerdek (niet de links daarvan de
in/uitgang van de huurders parkeergarage) en meldknop Crown Business
Center (CBC) indrukken.
Linker bezoekersingang op het parkeerdek ingaan en de lift nemen naar de
Crown Business Center receptie op de zesde etage.

VANUIT DE RICHTING DEN HAAG
•
•
•

Volg de A44 richting Leiden / Amsterdam
Verlaat de A44 bij afrit 8 (Transferium Leiden)
Zie verder routebeschrijving vanuit Amsterdam

VANUIT DE RICHTING ROTTERDAM
•
•
•

•
•
•

Volg de A13 (E19) richting Den Haag / Amsterdam
Volg na knooppunt Ypenburg de A4 (E19) richting Leiden / Amsterdam
Houd links aan en neem direct na het Prins Clausplein de afslag en ga dan
weer rechtsaf de snelweg over de N14 op richting Leidschendam,
Wassenaar en Leiden
Na een aantal tunnels gaat u rechtsaf de N44 op richting Wassenaar en
Leiden, op de hoek rechts zit het Van der Valk “Bijhorst”
Nadat de N44 overgegaan is in de snelweg A44 neemt u afslag 8
Leiden/Katwijk
Zie verder routebeschrijving vanuit Amsterdam

VANUIT DE RICHTING UTRECHT
•
•
•
•
•
•

Het makkelijkste en snelste is de A2 volgen richting Amsterdam
Volg na knooppunt Holendrecht de A9 richting Amstelveen
Volg na knooppunt Badhoevedorp de A4 (E19) richting Den Haag
Volg na knooppunt Burgerveen de A44 richting Wassenaar
Verlaat de A44 bij afrit 8 Leiden/Katwijk
Zie verder routebeschrijving vanuit Amsterdam

MET HET OPENBAAR VERVOER
Het Crown Business Center is gelegen op loopafstand (ca. 5 minuten) nabij het
Centraal Station Leiden. U neemt de uitgang Centrum van het station. Bij de
uitgang ziet u een GWK-kantoor (en niet het LUMC). U loopt nu linksaf parallel
aan het spoor via zebra’s de Schipholweg af langs het Golden Tulip hotel. Aan
het einde van de Schipholweg en schuin tegenover het witte TPG
hoofdpostkantoor, bevindt zich het Crown Business Center (nr. 103) boven het
regiokantoor van de Rabobank. Hoofdingang nemen, Rabobank receptie passeren
en aan het eind rechts de lift nemen naar de Crown Business Center receptie op
de zesde etage, waar u zich kunt melden.

