Routebeschrijving
Locatie Gouda
Ronsseweg 225, 2803 ZB Gouda
Tel 071 890 88 88

Met de auto

• Vanuit Rotterdam:
U neemt de A20, E25 richting Gouda.
Volg bij het knooppunt Gouwe de
A 12, E 25, E 30 richting Gouda.
Neem afslag 11 (Gouda) richting Gouda.

• Vanuit Den Haag/Amsterdam:
Vanuit Utrecht/Den Haag:
Vanaf de A12 neemt u afslag 11 (Gouda),
richting Gouda.
Bij de tweede kruising volgt u het bord
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ).
Bij de stoplichten gaat u linksaf richting
Groene Hart Ziekenhuis.
Voorbij het GHZ neemt u de eerste weg
rechts (Ronsseweg).
Aan het einde van de weg links ziet u GGZ
Rivierduinen.

Met openbaar vervoer
U neemt de bus/trein naar het station
Gouda (centrum).
• Busreizigers:
Bij aankomst station Gouda, gaat u
het stationsgebouw binnen.
U loopt onder de spoorlijnen door en
verlaat het stationsgebouw aan de
Bloemendaalkant.

• Treinreizigers:
U verlaat het stationsgebouw aan de
Bloemendaalkant.
• Voor bus-/treinreizigers
U gaat rechtsaf op de Burg.
Jamessingel. Bloemendaalkant.
Bij de stoplichten steekt u, linksaf,
de Burg. Jamessingel over.
Recht voor u bevindt zich het gebouw
van GGZ Rivierduinen.

Parkeren
Het gebouw is uitstekend bereikbaar met
openbaar vervoer. Rondom het gebouw is
een beperkt aantal parkeerplaatsen, waar
het betaald parkeren is.
U kunt parkeren in de garage bij het NSstation (Burgemeester Jamessingel 1).
Dit is op loopafstand van ons gebouw.
Op de Ronsseweg is vlakbij onze
locatie een algemene minder
validen parkeerplaats. Ons pand is
rolstoelvriendelijk. De entrees hebben
een rolstoellift (aan stationszijde) en een
hellingbaan (aan Ronsseweg zijde). Bij de
receptie kunt u een gastenrolstoel lenen.
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