
Routebeschrijving naar het Kamerlingh Onnes Gebouw/ Gravensteen/ 
Academiegebouw 

Adressen:  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Juridisch PAO    “Gravensteen”  “Academiegebouw” 
“Kamerlingh Onnes Gebouw”  Pieterskerkhof 6 Rapenburg 73 
Steenschuur 25    2311 SR  Leiden 2311 EZ  Leiden 
2311 ES  Leiden 
Tel.  071 - 527 8666 

Zie ook de plattegrond op de achterzijde. 

Met de auto: 
Bij verscheidene invalsroutes van Leiden staan borden die de weg aangeven richting de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. 
 
Vanaf de A4, zowel vanuit richting Den Haag als richting Amsterdam: 
Neem de afslag Zoeterwoude-Dorp (Afslag 7). Volg de N206 richting Leiden.  
Na 1,6 km rechtsaf op het Lammenschansplein, stoplichten daarna rechtdoor (Lammenschansweg, op de 
plattegrond rechtsonder aangegeven). Na 1,5 km bij de stoplichten na de singel de weg in de bocht naar 
rechts blijven volgen (Oranjeboomstraat). Bij de stoplichten linksaf (voor de Hoogvliet langs). Vervolgens 
rechtsaf, de Korevaarstraat in. Linksaf de Steenschuur op. De Steenschuur gaat over in het Rapenburg. 
 
Met het openbaar vervoer: 
Neem de trein naar station Leiden Centraal. Op het station vindt u het  van de Universiteit 
Leiden. 
 
Het 

Visitors' Centre

Kamerlingh Onnes Gebouw, Gravensteen en het Acacemiegebouw bevinden zich op ongeveer 20 
minuten lopen vanaf het Centraal Station. U loopt het station uit aan de centrumzijde (niet de kant van het 
Leids Universitair Medisch Centrum), over het Stationsplein en rechtdoor de Stationsweg in en daarna de 
Steenstraat in. U gaat linksaf de brug over, daarna vervolgt u rechtsaf uw weg over het Kort Rapenburg en 
daarna het Rapenburg aan de linker kant. Richting Kamerlingh Onnes Gebouw loopt u deze geheel uit. Het 
Rapenburg gaat over in de Steenschuur. U ziet nu aan uw linkerhand het Kamerlingh Onnes Gebouw.  
Voor het Academiegebouw gaat u ter hoogte van Café Barrera (op het Rapenburg) rechts de brug over. Aan 
de overzijde ligt het Academiegebouw rechts. 
Voor het Gravensteen gaat u bij Café Barrera de Kloksteeg in. Op een plein aangekomen, het Pieterskerkhof, 
treft u het Gravensteen aan uw linkerhand. 

Vanaf het station kunt u tevens de bus nemen naar de Breestraat.  
De meeste bussen stoppen hier (halte Breestraat). U gaat linksaf vanaf de bushalte door het eerste steegje 
(Pieterskerkchoorsteeg), aan uw rechterhand. Om bij het Gravensteen te komen moet u het steegje geheel 
uitlopen. Daarna rechts om de Pieterskerk heen. Op het plein treft u het Gravensteen rechts in de hoek aan.  
Om bij het Academiegebouw te komen steekt u het Pieterkerhof (plein) over de Kloksteeg in. De Kloksteeg 
geheel uitlopen. De brug over (voor Café Barrera). Rechts voor u ligt het Academiegebouw. 
Om bij het Kamerlingh Onnes Gebouw te komen gaat u  linksaf vanaf de bushalte door het eerste steegje de 
(Pieterskerkchoorsteeg), aan uw rechterhand. En bij de 1e kruising links de Langebrug op (voor de 
Bierbengel). Deze geheel uitlopen: u komt dan aan het water (de Steenschuur) waar de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid (Kamerlingh Onnes Gebouw) zich aan uw rechterhand bevindt. 
 
Parkeermogelijkheden: 
In de omgeving van het KOG kunt u betaald parkeren, danwel u auto in de omgeving van de Garenmarkt op 
het Parkeerterrein Garenmarkt parkeren, of in de overdekte Parkeergarage Breestraat (boven de supermarkt 
Hoogvliet).  
Wij adviseren u gebruik te maken van de parkeerplaats Haagweg. Vanaf deze parkeerplaats rijden 
pendelbusjes en wordt u op verzoek afgezet bij de dichtstbijzijnde halte bij de Steenschuur, Pieterskerkhof en 
het Rapenburg. 

http://www.law.leidenuniv.nl/index.php3?m=28&c=284
http://www.visitors.leidenuniv.nl/
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