
Routebeschrijving naar Crown Business Center Key-point 
Schipholweg 103 - 123, 2316 XC, LEIDEN 

071-5249249 
 
Vanuit Amsterdam 

• Volg de A4, E19 richting Den Haag 

• Volg na knooppunt Burgerveen de A44 richting Wassenaar 

• Verlaat de A44 bij afrit 8, Transferium Leiden 

• Aan het einde van de afrit bij de stoplichten naar links de Plesmanlaan N206 
op (richting centrum) 

• Bij de zesde stoplichten, na treinviaduct, linksaf de Schipholweg op 

• Onder de tunnel door bij de eerste stoplichten rechtsaf de Parmentierweg in 

• Bij de T-splitsing linksaf de Parmentierweg op 

• Aan het eind van deze weg vindt u Crown Business Center Key-Point 

• U kunt parkeren op ons parkeerdek, bij aankomst scrollt u naar receptie cbc en 
daarna op drukt op het belletje om contact te krijgen met de receptie, zij openen 
de slagboom voor u. 

 
 
Vanuit Utrecht 

• Volg de A2 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, Transferium Leiden 

• Aan het einde van de afrit bij de stoplichten naar links de Plesmanlaan N206 
op (richting centrum) 

• Bij de zesde stoplichten, na treinviaduct linksaf, de Schipholweg op 

• Onder de tunnel door bij de eerste stoplichten rechtsaf de Parmentierweg in 

• Bij de T-splitsing linksaf de Parmentierweg op 

• Aan het eind van deze weg vindt u Crown Business Center Key-Point 

• U kunt parkeren op ons parkeerdek, bij aankomst scrollt u naar receptie cbc en 
daarna op drukt op het belletje om contact te krijgen met de receptie, zij openen 
de slagboom voor u. 

 
 
Vanuit Den Haag 

• Volg de A44 richting Leiden / Amsterdam  

• Verlaat de A44 bij afrit 8, Transferium Leiden 

• Aan het einde van de afrit bij de stoplichten naar rechts de Plesmanlaan N206 
op (richting centrum) 

• Bij de zesde stoplichten, na treinviaduct linksaf, de Schipholweg op 

• Onder de tunnel door bij de eerste stoplichten rechtsaf de Parmentierweg in 

• Bij de T-splitsing linksaf de Parmentierweg op 

• Aan het eind van deze weg vindt u Crown Business Center Key-Point 

• U kunt parkeren op ons parkeerdek, bij aankomst scrollt u naar receptie cbc en 
daarna op drukt op het belletje om contact te krijgen met de receptie, zij openen 
de slagboom voor u. 

 
 



 
Vanuit  Rotterdam 

• Volg de A13, E19 richting Amsterdam 

• Volg na knooppunt Ypenburg de A4, E19 richting Leiden / Amsterdam 

• Verlaat de A4 bij afrit 7, Zoeterwoude-dorp 

• Aan het einde van de afrit bij de stoplichten naar links, Burgemeester 
Detmersweg N206 op 

• Rechtdoor de Europaweg op, N206 

• Over de Rijn-en-Schie brug bij de stoplichten rechtdoor, Voorschoterweg  
N206 op 

• Bij de tweede stoplichten rechtsaf de Churchilllaan op N206 

• Bij de zevende stoplichten rechtsaf de Haagweg op (zie links de Houtmolen) 

• Bij de tweede stoplichten, voor de spoorwegovergang, linksaf  

• Rijnzichtbrug over, weg volgen naar rechts, spoor over, de Morsweg op 

• Rechtdoor de Morssingel op 

• Na de bocht (Plesmanlaan) bij de stoplichten rechts de Schipholweg op  

• Onder de tunnel door bij de eerste stoplichten rechtsaf de Parmentierweg in 

• Bij de T-splitsing linksaf de Parmentierweg op 

• Aan het eind van deze weg vindt u Crown Business Center Key-Point 

• U kunt parkeren op ons parkeerdek, bij aankomst scrollt u naar receptie cbc en 
daarna op drukt op het belletje om contact te krijgen met de receptie, zij openen 
de slagboom voor u. 

 
 
Met het Openbaar vervoer 
Crown Business Center Key-Point is gelegen nabij het Centraal Station Leiden. Als 
u met uw rug naar het station staat (centrum zijde), gaat u linksaf de Schipholweg 
op. Aan het einde van deze weg vindt u aan de rechterkant Crown Business Center 
Key-Point.  
Dit is ongeveer 10 minuten lopen.  
 


