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F2

NS- Station
OV: lopend vanaf Centraal Station Gouda (ca. 5 min.)
Het NS-station Gouda ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van het kantoor van de Betonvereniging: het ir. P. Bloklandhuis.
- Verlaat station Gouda aan de Bloemendaal-zijde (noord).
- Loop rechtdoor, over het zebrapad en het bruggetje, tussen de flatgebouwen door.
- Steek vervolgens links schuin over op het parkeerterrein.
- U blijft hierna rechtdoor lopen.
- U ziet op een gegeven moment aan de overkant van de straat, de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis.
De eerste straat links van het ziekenhuis is de Büchnerweg.
Eigen vervoer: parkeren
In de nabijheid van het kantoorpand van de Betonvereniging (Büchnerweg 3) zijn er diverse parkeermogelijkheden.
Betaald parkeren kan in de parkeergarages van het Groene Hart Ziekenhuis: P3 (direct tegenover ingang kantoor
Betonvereniging) en P2 (150 m voorbij ingang kantoor Betonvereniging).
Gratis parkeren is mogelijk bij verschillende flats aan de Bleulandweg. Let op: dit mag niet bij de twee flats het dichtst bij de
Betonvereniging (F1 en F2; alleen vergunninghouders). Het kan wel op de parkeerterreinen F3 (250 m lopen) en F4 (400 m lopen).

P2
Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

Betonvereniging
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda
ee

Dr

F4

f

Betonvereniging

F1

ef

g

Bleulandwe

g

Bleulandwe

P3
eg

eg

Bleulandw

Bleulandw

Bleulandweg

Bleulandweg
Ronsseweg

ef

re
D

Bleulandweg

Büchnerweg

F3

e
Dr

T. 0182 - 539 858
F. 0182 - 558 489

Groene Hart Ziekenhuis

F2

NS- Station
OV: lopend vanaf Centraal Station Gouda (ca. 5 min.)
Het NS-station Gouda ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van het kantoor van de Betonvereniging: het ir. P. Bloklandhuis.
- Verlaat station Gouda aan de Bloemendaal-zijde (noord).
- Loop rechtdoor, over het zebrapad en het bruggetje, tussen de flatgebouwen door.
- Steek vervolgens links schuin over op het parkeerterrein.
- U blijft hierna rechtdoor lopen.
- U ziet op een gegeven moment aan de overkant van de straat, de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis.
De eerste straat links van het ziekenhuis is de Büchnerweg.
Eigen vervoer: parkeren
In de nabijheid van het kantoorpand van de Betonvereniging (Büchnerweg 3) zijn er diverse parkeermogelijkheden.
Betaald parkeren kan in de parkeergarages van het Groene Hart Ziekenhuis: P3 (direct tegenover ingang kantoor
Betonvereniging) en P2 (150 m voorbij ingang kantoor Betonvereniging).
Gratis parkeren is mogelijk bij verschillende flats aan de Bleulandweg. Let op: dit mag niet bij de twee flats het dichtst bij de
Betonvereniging (F1 en F2; alleen vergunninghouders). Het kan wel op de parkeerterreinen F3 (250 m lopen) en F4 (400 m lopen).

