
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Leiden 

 

Adres 

Parmentierweg 6 

2316 ZM  Leiden 

 

Parkeren 

U kunt betaald parkeren in de omgeving. 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit Katwijk aan Zee 
 Vanaf N206 vervolgt u uw weg over de Plesmanlaan.  

 Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Schipholweg. 

 Sla rechtsaf naar de Parmentierweg (volg bord "Schuttersveld").  

 Aan de linkerkant en achterkant ziet u het gebouw van Visio op de 

Parmentierweg 6, tegenover de GGD. 

 

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/Sassenheim.  

 Neem vanaf deze snelweg afslag 8 richting Leiden/Utrecht. 

 Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Ingenieur G. 

Tjalmaweg/de N206.  

 Houd links aan en rij door op de Plesmanlaan.  

 Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Schipholweg. 

 Sla rechtsaf naar de Parmentierweg (volg bord "Schuttersveld"). 

 Aan de linkerkant en achterkant ziet u het gebouw van Visio op de 

Parmentierweg 6, tegenover de GGD. 

 

Vanuit Roelofarendsveen/Leiderdorp (N445) 
 Vanaf N445 vervolgt u uw weg over de Oude Spoorbaan, deze weg vervolgt 

zich in de Willem de Zwijgerlaan. 

 Voor de Oegstgeesterweg slaat u linksaf naar de Schipholweg. 

 Sla hierna linksaf naar de Parmentierweg (volg bord "Schuttersveld").  

 Aan de linkerkant en achterkant ziet u het gebouw van Visio op de 

Parmentierweg 6, tegenover de GGD. 



 
 

   

 

 

Vanuit Voorhout (A44) 
 Neem vanaf de A44 afslag 8 richting Leiden/Utrecht.  

 Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Ingenieur G. 

Tjalmaweg/de N206. 

 Houd links aan en rij door op de Plesmanlaan.  

 Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Schipholweg. 

 Sla rechtsaf naar de Parmentierweg (volg bord "Schuttersveld").  

 Aan de linkerkant en achterkant ziet u het gebouw van Visio op de 

Parmentierweg 6, tegenover de GGD. 

 

Vanuit de richting Wassenaar (N44) 
 U volgt de N44 richting Leiden, deze vervolgt u over de A44.  

 Neem afslag 8 richting Leiden/Valkenburg/Katwijk/Noordwijk. 

 Sla rechtsaf naar de Plesmanlaan/de N206 (borden Leiden/Utrecht).  

 Houd links aan en rij door op de Plesmanlaan.  

 Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Schipholweg. 

 Sla rechtsaf naar de Parmentierweg (volg bord “Schuttersveld”).  

 Aan de linkerkant en achterkant ziet u het gebouw van Visio op de 

Parmentierweg 6, tegenover de GGD. 

 

Vanuit de richting Alphen aan den Rijn 
 Vanaf N11, sla rechtsaf naar de Burgemeester Smeetsweg (borden naar 

Zoeterwoude/Rijndijk). 

 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Hoge Rijndijk. 

 Sla rechtsaf naar de Persant Snoepweg en sla linksaf naar de Van der Valk 

Boumanweg.  

 Sla linksaf naar de Lage Rijndijk/de Spanjaardsbrug/de Zijldijk.  

 Sla rechtsaf naar de Sumatrastraat. Volg de twee linkerrijstroken om linksaf 

te slaan naar de Willem de Zwijgerlaan. Volg de linkerrijstrook om linksaf te 

slaan naar de Schipholweg. 

 Sla dan linksaf naar de Parmentierweg (volg bord “Schuttersveld”).  

 Aan de linkerkant en achterkant ziet u het gebouw van Visio op de 

Parmentierweg 6, tegenover de GGD. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 92 00 of leiden@visio.org. 
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