
Routebeschrijving Auto 

A44 vanaf Den Haag 

 neem afslag 8- Leiden.  

 Sla onderaan de afslag rechtsaf, N206 - Plesmanlaan.  

 Sla na 750 meter linksaf bij het 2e verkeerslicht, richting Bio Sciencepark Leiden en volg de 
Einsteinweg.  

 Neem de 3e afslag rechts, dit is een rode klinkerweg, Sylviusweg.  

 Neem de eerste afslag links, langs Universiteit Leiden.  

 U ziet na een aantal meter de slagboom van het parkeerterrein.  
o Parkeren BISLIFE maakt gebruikt van parkeerruimte op het BioScience Park welk is 

afgesloten d.m.v. slagbomen.  
o Rij een “lus” om het besloten parkeerterrein langs achtereenvolgens de gebouwen van 

Astellas en HAL Allergy. Via een flauwe bocht rijdt u tegen het BISLIFE gebouw met de 
roestvrijstalen trap aan. 

o Vraag bij de ingang van BISLIFE (te herkennen aan een metalen trap) om een parkeerkaart 
zodat u de auto op het parkeerterrein kunt zetten. 

A44 vanaf Amsterdam 

 neem afslag 8- Leiden.  

 Sla onderaan de afslag linksaf, N206 - Plesmanlaan.  

 Sla na het viaduct bij het 2e verkeerslicht linksaf, richting Bio Science Park en volg de Einsteinweg. 

 Neem de 3e afslag rechts, dit is een rode klinkerweg, Sylviusweg.  

 Neem de eerste afslag links, langs Universiteit Leiden.  

 U ziet na een aantal meter de slagboom van het parkeerterrein.  
o Parkeren BISLIFE maakt gebruikt van parkeerruimte op het BioScience Park welk is 

afgesloten d.m.v. slagbomen.  
o Rij een “lus” om het besloten parkeerterrein langs achtereenvolgens de gebouwen van 

Astellas en HAL Allergy. Via een flauwe bocht rijdt u tegen het BISLIFE gebouw met de 
roestvrijstalen trap aan. 

o Vraag bij de ingang van BISLIFE (te herkennen aan een metalen trap) om een parkeerkaart 
zodat u de auto op het parkeerterrein kunt zetten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A12 vanuit Rotterdam/Utrecht 

 Volg de snelweg A12 naar Den Haag (gaat over in Utrechtsebaan). 

  In Den Haag neemt u de snelweg A44 richting Wassenaar/Amsterdam.  

 Neem afslag 8 – Leiden. Sla onderaan de afslag linksaf, N206 - Plesmanlaan.  

 Sla na het viaduct bij het 2e verkeerslicht linksaf, richting Bio Science Park en volg de Einsteinweg. 

 Neem de 3e afslag rechts, dit is een rode klinkerweg, Sylviusweg.  

 Neem de eerste afslag links, langs Universiteit Leiden.  

 U ziet na een aantal meter de slagboom van het parkeerterrein.  
o Parkeren BISLIFE maakt gebruikt van parkeerruimte op het BioScience Park welke is 

afgesloten d.m.v. slagbomen.  
o Rij een “lus” om het besloten parkeerterrein langs achtereenvolgens de gebouwen van 

Astellas en HAL Allergy. Via een flauwe bocht rijdt u tegen het BISLIFE gebouw met de 
roestvrijstalen trap aan. 

o Vraag bij de ingang van BISLIFE (te herkennen aan een metalen trap) om een parkeerkaart 
zodat u de auto op het parkeerterrein kunt zetten. 

 

A4 of N11 vanuit Rotterdam/Utrecht 

 Neem afslag 7-Zoeterwoude-Dorp richting Leiden/Voorschoten.  

 Sla na 500 meter linksaf naar Burg. Detmersweg.  

 Sla na 2 km rechtsaf naar Churchilllaan.  

 Sla na 3 km rechtsaf naar Ehrenfestweg/Haagse Schouwweg.  

 Sla na 200 meter rechtsaf naar de Plesmanlaan.  

 Ga linksaf bij het 1e verkeerslicht, richting Bio Science Park en volg de Einsteinweg.  

 Neem de 3e afslag rechts, dit is een rode klinkerweg, Sylviusweg.  

 Neem de eerste afslag links, langs Universiteit Leiden.  

 U ziet na een aantal meter de slagboom van het parkeerterrein.  
o Parkeren BISLIFE maakt gebruikt van parkeerruimte op het BioScience Park welke is 

afgesloten d.m.v. slagbomen.  
o Rij een “lus” om het besloten parkeerterrein langs achtereenvolgens de gebouwen van 

Astellas en HAL Allergy. Via een flauwe bocht rijdt u tegen het BISLIFE gebouw met de 
roestvrijstalen trap aan. 

o Vraag bij de ingang van BISLIFE (te herkennen aan een metalen trap) om een parkeerkaart 
zodat u de auto op het parkeerterrein kunt zetten. 

 


