
 

Tip: neem deze beschrijving mee! Mocht je verlaat zijn of de coachlocatie niet kunnen vinden, bel dan 06-38752009. 

ROUTEBESCHRIJVING 
VESTWAL 4 | 2312 NP | LEIDEN 

 

 

De aan de rand van het centrum gelegen coachlocatie is te vinden op 

het adres Vestwal 4 in Leiden. De bel van deze locatie bevindt zich bij 

de glazen deur bij het bordje van Octopas. In het geval ik nog in 

gesprek zit doet een collega open. De niet doorsnee gespreksruimte 

bevindt zich op de benedenverdieping. Daar bevinden zich ook een 

kleine wachtruimte en een toilet.  

 

 

 

[ MET DE TREIN ] 
 

 

1. Loop aan de stadszijde het station uit, linksaf 

richting de Rijnsburgerweg.  

2. Sla rechtsaf op het Schuttersveld en volg deze 

straat tot aan de Valkbrug.  

3. Sla links af en volg het water /de Rijnsburgersingel 

tot aan de ‘Heen en Weer’ brug.  

4. Sla hier rechtsaf en steek het water over.  

5. De Vestwal ligt aan je linkhand, precies zoals 

weergegeven op de eerste foto.  

 

De hiervoor beschreven route volgt de blauwe 

stippelroute op het kaartje rechts. 

 

 

[ MET DE AUTO ] 
 

Er bevindt zich naast de coachlocatie een parkeerplek waar twee auto’s achter elkaar passen. Als hier ruimte is, kun 

je het hek openen en de auto parkeren. Zelfs als er al een 

auto staat kun je jouw auto hier(achter) plaatsen! 

 

Mocht er geen plek zijn dan is het mogelijk om in de 

parkeergarage aan de Langegracht te parkeren. Deze 

garage bevindt zich naast de Dirk supermarkt. Navigeer in 

dat geval naar de volgende locatie:  

Langegracht 3 -  2312 NV LEIDEN 

 

De eerste 90 minuten kosten slechts € 1,25. Daarna gaat 

het hard met € 2,50 per 30 minuten.  

 

Het is ook mogelijk om in de straat te parkeren gebruik makend van een aanbieder voor mobiel parkeren. Het tarief 

voor parkeren op straat bedraagt: € 2,70 per uur. 

 

http://www.parkeerlijn.nl/parkeren/leiden/parkeerterrein-langegracht/

