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Wilhelminakade

Route
Vanuit Alphen a/d Rijn

Vanuit Utrecht

• Vanaf Waddinxveen rijdt u richting Gouda.
• U neemt de afslag N452 richting de snelweg A12.
• U neemt de afslag richting Gouda.
• Hierna is de route gelijk aan vanaf Rotterdam en Den Haag.

• Komende vanaf Utrecht neemt u voorbij Reeuwijk de
afslag Gouda.
• Bovenaan de afslag bij de stoplichten slaat u linksaf,
het viaduct over.
• Hierna is de route gelijk aan vanaf Rotterdam en Den Haag.

Vanuit Bergambacht/Stolwijk
• Bij de rotonde vóór Gouda in de N207 gaat u rechtdoor de brug
over (over de Hollandsche IJssel).
• Bij het stoplicht linksaf, u rijdt de Goejanverwelledijk op.
• Bij het volgende stoplicht rechtsaf rijdt u de Fluwelensingel op.
• De Fluwelensingel gaat over in de Blekerssingel.
• Bij het kruispunt slaat u rechtsaf en gaat u onder een
spoorwegviaduct door.
• De rotonde neemt u driekwart en u rijdt de Burg.
Jamessingel op, langs het spoor.
• Aan het eind, bij stoplichten, rijdt u rechtdoor, de N207 op
richting Waddinxveen, Alphen a/d Rijn.
• Meteen rechts ziet u een bruggetje met slagboom. U rijdt dit
bruggetje op en belt bij de slagboom aan (zie La Gro Advocaten).
• Na het openen van de slagboom parkeert u uw auto op een
parkeerplaats met de naam La Gro Advocaten.

Vanuit Reeuwijk
• U rijdt Gouda binnen over de Bodegraafsestraatweg, N459.
• U volgt richting Centrum over de Thorbeckelaan en Statensingel.
• Aan het einde van de Statensingel slaat u rechtsaf naar
de rotonde Albert Plesmanplein.
• U neemt de rotonde half en rijdt de Burg. Jamessingel op,
langs het spoor.
• Aan het eind, bij stoplichten, rijdt u rechtdoor,
de N207 op richting Waddinxveen, Alphen a/d Rijn.
• Meteen rechts ziet u een bruggetje met slagboom. U rijdt dit
bruggetje op en belt bij de slagboom aan (zie La Gro Advocaten).
• Na het openen van de slagboom parkeert u uw auto op een
parkeerplaats met de naam La Gro Advocaten.

Vanuit Rotterdam en Den Haag
• Na het passeren van het Gouwe Aquaduct, direct de eerste afslag
van de A12, richting Gouda.
• Bij de stoplichten slaat u rechtsaf.
• U rijdt rechtdoor en sorteert rechts voor, tot u een bord ziet,
“Waddinxveen/Alphen a/d Rijn, N207”.
• U slaat rechtsaf, de N207 op, meteen rechts ziet u een bruggetje
met slagboom. U rijdt dit bruggetje op en belt bij de slagboom
aan (zie La Gro Advocaten).
• Na het openen van de slagboom kunt u uw auto parkeren op een
parkeerplaats van La Gro Advocaten.

U kunt parkeren
op het terrein van
La Gro Advocaten
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