
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Leiden  
 
Bezoekadres 
Bargelaan 8a  
2333 CT Leiden  
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m)  
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanuit Rotterdam 

• Volg de A13 en daarna de A4 richting Amsterdam tot afslag 7 Zoeterwoude Dorp. 

• Aan het einde van de afslag linksaf richting Leiden.  

• Bij de stoplichten gaat u rechtsaf, richting Centrum, de Lammenschansweg op. 

• Rijd aan het einde van de Lammenschansweg bij de stoplichten met de weg mee de Geregracht op. 

• De Geregracht volgt u helemaal tot u bij een T-splitsing komt en gaat u linksaf de Langegracht op.  

• U volgt verder de borden richting Station. 

• U komt uit op de Bargelaan aan de achterzijde van het station Leiden Centraal. Hier kunt u betaald parkeren 
aan de rechterkant van de weg, voor maximaal 40 minuten. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen.  

• U loopt vervolgens richting de ingang van het station. Op het plein voor de ingang van het station is aan de 
linkerkant het Juridisch Loket gevestigd aan de Bargelaan 8a, tussen het station en Lebkov in. 
 
Vanuit Utrecht 

• Neem op de A12 bij Bodegraven de afslag Leiden (N11).  

• Aan het eind van de N11 gaat u rechtsaf.  

• U volgt eerst de borden 'andere richtingen' en vervolgens de borden Leiden. 

• U gaat over de Hoge Rijndijk. Aan het einde van de weg volgt u de borden Centrum en gaat over het 
Levendaal. 

• Aan het einde van het Levendaal gaat u rechts af en volgt u de borden Station.  

• U komt uit op de Bargelaan aan de achterzijde van het station Leiden Centraal. Hier kunt u betaald parkeren 
aan de rechterkant van de weg, voor maximaal 40 minuten. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen.  

• U loopt vervolgens richting de ingang van het station. Op het plein voor de ingang van het station is aan de 
linkerkant het Juridisch Loket gevestigd aan de Bargelaan 8a, tussen het station en Lebkov in. 
 
Vanuit Den Haag (A44) 

• U volgt vanuit Den Haag de N44, deze gaat over in de A44, tot aan afslag 8 (Leiden katwijk). 

• Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf.  

• Verder volgt u eerst de borden Centrum en vervolgens Station. 

• U komt uit op de Bargelaan aan de achterzijde van het station Leiden Centrum. Hier kunt u betaald parkeren 
aan de rechterkant van de weg, voor maximaal 40 minuten. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

• U loopt vervolgens richting de ingang van het station. Op het plein voor de ingang van het station is aan de 
linkerkant het Juridisch Loket gevestigd aan de Bargelaan 8a, tussen het station en Lebkov in. 
 
  

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

Vanuit Amsterdam (A4 en A44) 

• Volg de A4 en daarna de A44 richting Leiden-West.  

• U volgt de A44 tot afslag 8 (Leiden, Noordwijk, Katwijk , N206).  

• Aan het einde van de afslag gaat u linksaf onder het viaduct door.  

• Vervolgens volgt u de borden Centrum en vervolgens Station.  

• U komt uit op de Bargelaan aan de achterzijde van het station Leiden Centrum. Hier kunt u betaald parkeren 
aan de rechterkant van de weg, voor maximaal 40 minuten. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

• U loopt vervolgens richting de ingang van het station. Op het plein voor de ingang van het station is aan de 
linkerkant het Juridisch Loket gevestigd aan de Bargelaan 8a, tussen het station en Lebkov in. 
 
Alternatief parkeren 
U kunt ook parkeren in de parkeergarage van het LUMC.  

• Volgt u dan de borden naar Ziekenhuizen/ LUMC.  

• Vanaf het LUMC is het ongeveer 5 minuten lopen naar het Juridisch Loket.  

• U loopt richting station Leiden Centraal.  

• Het Juridisch Loket is gevestigd aan linkerkant van het plein voor de ingang van het station tussen het station 
en Lebkov in. 
 
Route per openbaar vervoer  
 

• Plan uw reis met Openbaar vervoer Reisinformatie 9292 naar Leiden centraal station.  

• De meeste stad- en streekbussen stoppen aan de voorzijde van het Station Leiden. Om bij het Juridisch Loket 
te komen, kunt u door het station heen lopen. Enkele bussen stoppen aan de achterzijde van het station. 
 
Het Juridisch Loket is gevestigd aan de Bargelaan 8a. Dat is direct naast de achteruitgang van het Station 
Leiden Centraal (aan het plein waaronder de gratis fietsenstalling is gevestigd). Het Juridisch Loket bevindt zich 
tussen het station en Lebkov in. Het LUMC is tevens aan deze kant van het station gevestigd. 

 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx
http://9292.nl/

