Routebeschrijving imon advies

Routebeschrijving:
Lopend bent u in ongeveer 15 minuten bij ons kantoor. U loopt het NS-station Gouda uit aan de
centrumzijde, waarna u rechtsaf het Van Bergen IJzendoornpark in loopt. U loopt het park door totdat
u bij een doorgaande weg komt die langs het water loopt (Nieuwe Gouwe O.Z.). U gaat hier rechtsaf
en loopt na ongeveer 50 meter een straat in (Kanaalstraat) die parallel aan de doorgaande weg loopt.
U blijft langs de doorgaande weg lopen totdat u rechtsaf de Keerkring in kunt slaan. Na ca. 30 meter
ziet u het kantoor dan aan de linkerzijde van de weg (Keerkring 35).
Vanaf de A12:
Komend vanaf de A12 vanuit Utrecht neemt u afslag 11 (Gouda). Bij het eerste stoplicht gaat u linksaf
richting Gouda. U gaat de 3 stoplichten die volgen rechtdoor. Na het derde stoplicht rijdt u onder het
spoor door (2 viaducten) en komt u op een weg die langs het water loopt (De Nieuwe Gouwe O.Z.). U
gaat dan bij de eerstvolgende stoplichten linksaf (Meridiaan) naar bedrijventerrein Gouwespoor. Volg
deze straat, na 2 bochten loopt de straat over in de Keerkring. Na ca. 30 meter ziet u aan uw
rechterhand ons kantoor (Keerkring 35).
Komend vanaf de A12 vanuit Den Haag / Rotterdam neemt u afslag 11 (Gouda). Bij het eerste
stoplicht gaat u rechtsaf richting Gouda. U gaat de 2 stoplichten die volgen rechtdoor. Na het tweede
stoplicht rijdt u onder het spoor door (2 viaducten) en komt u op een weg die langs het water loopt (De
Nieuwe Gouwe O.Z.). U gaat dan bij de eerstvolgende stoplichten linksaf (Meridiaan) naar
bedrijventerrein Gouwespoor. Volg deze straat, na 2 bochten loopt de straat over in de Keerkring. Na
ca. 30 meter ziet u aan uw rechterhand ons kantoor (Keerkring 35).
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