Route en parkeren

Route
Met de bus
U kunt uw route met de bus naar Gezondheidscentrum Leidse Hout (waarin Air4(ce)kids zich bevindt)
plannen via www.9292.nl of www.arriva.nl. Soms is het handig aan te geven dat u wilt reizen via Leiden
Centraal, anders worden niet alle buslijnen aangegeven.
Halte Alrijne Ziekenhuis is het dichtst bij (buslijn 187), maar ook halte Posthof aan de Rijnsburgerweg is
op loopafstand (loop vanaf de halte 50 m door naar de rotonde, ga rechtsaf de Kagerstraat in. De tweede
straat links is de Dieperpoellaan, deze gaat u in. Het gezondheidscentrum bevindt zich aan uw
linkerhand).
U kunt ook te voet vanaf Leiden Centraal, dit is ongeveer 15 minuten lopen: u neemt de uitgang LUMC
zijde. Ga rechtsaf richting Rijnsburgerweg. Steek de weg over en ga linksaf. Bij de rotonde rechts, de
Kagerstraat in. De tweede straat links is de Dieperpoellaan, deze gaat u in. Het gezondheidscentrum
bevindt zich aan uw linkerhand.
Met de fiets, bromfiets of scooter
Gezondheidscentrum Leidse Hout is goed bereikbaar met de fiets, bromfiets of scooter. U kunt uw route
plannen via Routeplanner fietsersbond
Met de auto
U kunt uw route naar Gezondheidscentrum Leidse Hout plannen via www.googlemaps.nl of
www.anwbrouteplanner.nl of invoeren in uw navigatiesysteem (Dieperpoellaan 28 Leiden).
Routebeschrijving:

• vanuit de richting Den Haag/Wassenaar A44: op de A44 richting Amsterdam neemt u afslag 8,
richting Leiden. Volg de ANWB-borden “Ziekenhuizen” en “Diaconessenhuis/Alrijne Ziekenhuis”.
De ingang van het Gezondheidscentrum bevindt zich tegenover de ingang van het Alrijne Ziekenhuis
(voorheen Diaconessenhuis Leiden).

• vanuit de richting Amsterdam: op de A4 houdt u bij knooppunt Burgerveen de A44 richting
Wassenaar aan. Neem afslag 8, richting Leiden. Volg de ANWB-borden “Ziekenhuizen” en
“Diaconessenhuis/Alrijne Ziekenhuis”. De ingang van het Gezondheidscentrum bevindt zich
tegenover de ingang van het Alrijne Ziekenhuis (voorheen Diaconessenhuis Leiden).

• vanuit de richting Rotterdam: op de A4 richting Amsterdam neemt u afslag 6, richting Hoogmade.
Volg de N446. Na ongeveer 1,5 km gaat u linksaf de provinciale weg op richting Leiden/Oegstgeest
(N445, Willem de Zwijgerlaan). Na ongeveer 4 km houdt u rechts aan. Vervolgens houdt u links aan,
u rijdt onder het spoorviaduct door en gaat bij de stoplichten linksaf en direct weer rechtsaf de
Zweilandlaan in. Hierna de 2e afslag links (Kagerstraat). De ingang van het Gezondheidscentrum
bevindt zich aan de Dieperpoellaan, 1e afslag rechts, aan uw linkerhand.

• vanuit richting Utrecht: u neemt de A12 richting Den Haag. Bij Bodegraven gaat u de N11 op. Bij
Leiden gaat u de A4 op, richting Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam neemt u afslag 6, richting
Hoogmade. Volg de N446. Na ongeveer 1,5 km gaat u linksaf de provinciale weg op richting
Leiden/Oegstgeest (N445, Willem de Zwijgerlaan). Na ongeveer 4 km houdt u rechts aan. Vervolgens
houdt u links aan, u rijdt onder het spoorviaduct door en gaat bij de stoplichten linksaf en direct weer

rechtsaf de Zweilandlaan in. Hierna de 2e afslag links (Kagerstraat). De ingang van het
Gezondheidscentrum bevindt zich aan de Dieperpoellaan, 1e afslag rechts, aan uw linkerhand.

Parkeren
In de wijk rondom Gezondheidscentrum Leidse Hout is betaald parkeren van maandag tot en met
vrijdag van 9:00 tot 19:30 uur. 1e twee uren €0,10 per uur, 3e uur en langer €2,00 per uur. Voor actuele
informatie zie https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/

