Routebeschrijving NAS
Leeuweringerstraat 57 – 59
3421 AB Oudewater

op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
Vanaf de A12 Den Haag / Utrecht
Vanuit alle richtingen neemt u afrit 13: Waarder, Driebruggen, Oudewater
e
Vanuit richting Utrecht, einde afslag linksaf onder de snelweg door. Bij de rotonde linksaf, 3 afslag.
e
Vanuit richting Den Haag, einde afslag bij de rotonde rechtdoor, 2 afslag
Op deze weg blijven richting Oudewater ca. 7 kilometer.
e
Binnen bebouwde kom Oudewater bij de tweede rotonde links, 2 afslag en daarna direct rechtdoor
(Oude Singel). Na ongeveer 200m maakt deze straat een bocht naar rechts en wordt de
Biezenpoortstraat. Voor parkeren hebt u twee keuzes:
1. Voor parkeren net buiten de blauwe zone waar u gratis en zonder parkeerschijf mag parkeren, gaat
u na ca. 50 meter vanuit de Biezenpoortstraat linksaf het Plesmanplantsoen op waar parkeerplaatsen
zijn. U loopt vervolgens terug naar de Biezenpoortstraat waar u linksaf gaat, het bruggetje over de
gracht en u loopt daarmee recht op het kantoor af van de NAS in de Leeuweringerstraat 57-59 aan de
rechterkant (herkenbaar aan het uithangbord).
2. Voor parkeren op terrein NAS of in de Leeuweringerstraat gaat u vanuit de Biezenpoortstraat
rechtsaf de Kromme Haven op. U volgt de gracht tot aan de Markt en maakt een ruime U-bocht
linksom. U komt dan in de Leeuweringerstraat. Het pand van de NAS is aan het einde van de straat
aan de linkerkant. Voor ons pand ziet u aan de linkerkant 2 eigen parkeerplaatsen waar u gratis kunt
parkeren of anders in de Leeuweringerstraat in de blauwe zone maximaal 1,5 uur met parkeerschijf.
Indien hier geen plaats is adviseren wij u te parkeren op het Plesmanplantsoen. Hiervoor rijdt u
rechtdoor de Leeuweringerstraat uit. De tweede straat rechts is het Plesmanplantsoen.

Via de N228 Gouda / de Meern (vanuit het Zuiden te bereiken via de A2 afrit IJsselstein - afslag 9, en
de N210).
Vanuit de richting Montfoort volgt u de N228 richting Oudewater/Gouda. In Oudewater gaat u op de
e
rotonde direct na het Esso station rechtsaf, 1 afslag, de Zwier Regelinkstraat op.
Vanuit Gouda volgt u de N228 richting Haastrecht/Oudewater. In Oudewater gaat u bij de rotonde net
e
voor het Esso station linksaf, 2 afslag, de Zwier Regelinkstraat op.
e

Vanaf de Zwier Regelinkstraat gaat u bij de eerste rotonde rechtsaf, 1 afslag, en daarna direct
rechtdoor (Oude Singel). Na ongeveer 200m maakt deze straat een bocht naar rechts en wordt de
Biezenpoortstraat. Voor parkeren hebt u de twee keuzes, zoals hierboven ook staat vermeld.

op Woensdag
Iedere woensdag is er weekmarkt in Oudewater. Tenzij u 50 meter tegen het verkeer in rijdt, is de
parkeerplaats van de NAS niet bereikbaar.
U kunt op woensdag het beste parkeren volgens de bovenvermelde keuze 1.

