
Routebeschrijving

Faas Psychologie is gevestigd in Huis Ter Wadding
 op de grens van Voorschoten en Leiden.

Het kantoor bevindt zich op de eerste en tweede etage. 
U kunt zich melden bij de receptie op de tweede etage. 
U kunt de tweede etage bereiken middels de lift of 
middels het trappenhuis.

Met de auto
 
Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht via de A4
• U volgt de A4 Amsterdam-Schiphol en neemt de afslag 7 
 (Zoeterwoude-Dorp, richting Leiden/Voorschoten/Zoeterwoude).
• Volg de richting Voorschoten en passeer (aan de linkerkant) het tankstation.
• Nadat u de eerstkomende verkeerslichten bent gepasseerd, gaat u rechtsaf de Leidseweg op.
• Rijd op de Leidseweg totdat u bijna bij het einde bent (d.w.z. na het passeren van twee verkeerslichten en voordat de  
 weg zich gaat verbreden en u een kruispunt nadert).  
 Aan de linkerkant van de weg ziet u een bruggetje waar u overheen moet. U heeft de parkeerplaats van ons  
 kantoor bereikt.
 
Vanuit Amsterdam via de A44
• U volgt de A44 vanaf Amsterdam in de richting van Leiden en Wassenaar en neemt afslag 8 (Leiden).
• U gaat linksaf de N206 op, eerst Tjalmaweg en vervolgens Plesmanlaan.
• Na 630 m gaat u rechtsaf de Haagse Schouwweg op.
• Na 167 m gaat u linksaf de Doctor Lelylaan op.
• Zodra u het water over bent, gaat u rechtsaf de Haagweg op.
• Op de Vinkweg na 775 m rechts aanhouden naar de Leidseweg. Volg de borden Voorschoten.
• Na 337 m linksaf slaan naar de Leidseweg. 
 Nadat de weg zich heeft versmald ziet u aan de rechterkant van de weg een bruggetje waar u overheen moet.  
 U heeft de parkeerplaats van ons kantoor bereikt.
 
Vanuit Den Haag (via de A44)
• U rijdt op de N44 in de richting van Wassenaar en Leiden. De N44 gaat over in de A44.
• Na ± 3 km neemt u de afslag Leiden-Zuid, afslag 9.
• Na 250 m rechtsaf op de Ommedijkseweg.
• Na 150 m rechtsaf op de Haagse Schouwweg.
• Na 1,2 km de tweede afslag op de rotonde (op de Stevenshofdreef).
• Houdt na 300 m rechts aan.
 Nadat de weg zich heeft versmald ziet u aan de rechterkant van de weg een bruggetje waar u overheen moet.  
 U heeft de parkeerplaats van ons kantoor bereikt.



 Met het openbaar vervoer

Met de trein
Station De Vink bevindt zich op loopafstand van het kantoor op 900 meter afstand (ongeveer 8 minuten lopen) en is 
gemakkelijk te bereiken vanaf onder andere Leiden Centraal Station, Den Haag Centraal Station, Amsterdam Centraal 
Station (via Leiden Centraal), Rotterdam Centraal (via Den Haag centraal) en Utrecht Centraal Station (via Den Haag Centraal).

Looproute: Als u het station uit komt, volgt u de borden “Voorschoten” (linksaf). U loopt rechtdoor langs de parkeer-
plaats (links van u). U volgt de route van het fietspad. De weg buigt af naar links en loopt vervolgens evenwijdig aan 
het spoor. U gaat rechtdoor en volgt de blauwe ANWB-borden “Voorschoten”. Deze route buigt af naar rechts. Aan de 
rechterkant van de weg ziet u een bruggetje waar u overheen moet. U heeft ons kantoor bereikt.

Met de bus
De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op de Anne Frankweg in Leiden op 550 meter afstand (ongeveer 7 minuten 
lopen).

Looproute: Ga in zuidoostelijke richting op de Stevenshofdreef naar het Christine Baderpad/ de Dobbedreef. U loopt 
onder het spoor door en volgt de blauwe ANWB-borden “Voorschoten”. Deze route buigt af naar rechts. Aan de rechter-
kant van de weg ziet u een bruggetje waar u overheen moet. U heeft ons kantoor bereikt.

Voor actuele informatie ten aanzien van het openbaar vervoer verwijzen we u graag naar www.9292.nl
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