Routebeschrijving
Hoge Gouwe 93
2801 LD GOUDA
0182 689416
Navigatieadres is Raam 63 wanneer u op eigen terrein van Bureau
Stedelijke Planning wilt parkeren. Houdt u daarbij rekening met
de smalle doorgang, dit is voor eigen risico. U kunt er ook voor
kiezen om te parkeren aan de voorzijde (Hoge Gouwe), dit is
betaald parkeren.

LOPEND / FIETS VANAF GOUDA CS
Het kantoor ligt op ongeveer 10 minuten lopen en 5 minuten fietsen vanaf Station Gouda. Neem de uitgang
naar het stationsplein (busstation). Vertrek vanaf het stationsplein in oostelijke richting. Steek de weg en de
brug over naar de Kleiweg (richting stadscentrum). Na 250 meter slaat u rechtsaf de Turfmarkt op. Hier slaat u
bij de eerste brug de Naaierstraat in en na 120 m rechtsaf naar de Lange Groenendaal. Bij de kruising steekt u
het water over en u arriveert op de Hoge Gouwe.
AUTO VANAF A12
Neem de afslag Gouda vanaf de snelweg en sla rechtsaf naar de Goudse Poort. Na 2,8 kilometer slaat u na het
passeren van de brug linksaf richting Pottersplein en vervolgens direct rechtsaf richting Hoge Gouwe. Hier
vindt u uw bestemming. Voor parkeren op het terrein van Bureau Stedelijke Planning kunt u doorrijden.
U slaat na 290 meter rechtsaf richting Aaltje Bakstraat en daarna rechtsaf richting Raam. Na 35 meter bent u
aangekomen bij de Raam. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
In de stad Gouda zijn voldoende (betaalde) parkeermogelijkheden. Bureau Stedelijke Planning heeft een
beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken dient u als
navigatieadres Raam 63 te gebruiken. Houd u er rekening mee dat u door een zeer smalle poort moet rijden
(zie foto), dit is voor uw eigen risico. Voor de schuifdeuren kunt u aanbellen voor de Hoge Gouwe 93, deze
worden dan geopend.

