U bent gearriveerd op Centraal Station Gouda.
Gouda is met name wereldberoemd vanwege haar stroopwafels en kaas. Station Gouda, maar ook
WVS Consulting ligt niet ver van het centrum vandaan. U kunt daarom zeker een bezoekje
brengen en er een historisch, monumentaal dagje weg van maken!
Routebeschrijving: Loop- en fietsroute
Afstand: 2 km
Tijdsduur fiets: ongeveer 10 minuten
Tijdsduur lopend: ongeveer 20 minuten
Let op: Wanneer u een fiets huurt bij fietsspecialist Oldenburger dan bevindt u zich aan de
Bloemendaal zijde van het Centraal station Gouda. Onderstaande routebeschrijving is gebaseerd
op de andere uitgang ‘Centrum’. U kan met uw Ov-kaart of treinkaartje, inclusief fiets, onder het
station door, terug naar de centrumzijde.
Verlaat het station via de uitgang ‘Centrum’.

Uitgang ‘Centrum’

Uitgang

Met het station achter u en omringd door fietsen en stadsbussen, gaat u rechtsaf het station uit.
Met een aantal stappen loopt u zo het ‘Van Bergen IJzendoorn park’ in. Deze weg volgt u 450
meter tot aan het eerste kruispunt.

Ingang ‘Van Bergen IJzendoorn park’

Wandelpad

Eerste Kruispunt

Op dit kruispunt slaat u rechtsaf. Vervolgens gaat u circa 500 meter rechtdoor. Aan de rechterkant
passeert u enkele scholen.

Aan het eind van deze weg slaat u
opnieuw rechtsaf, het fietspad op. Houd
hier rekening met (brom)fietsers. Blijf
goed aan de kant wandelen of fietsen.
Volg het fietspad circa 450 meter, tot u
bij een brug arriveert. Aan de rechterkant
van deze brug bevindt zich een tunnel.
Deze passeert u. Ga de brug over en
vervolgens nog ruim 200 meter
rechtdoor.
Fietspad

Kruispunt (linkerkant brug)

Wanneer u het kruispunt nadert slaat u linksaf, opnieuw een brug over. Hier gaat u nog zo’n 100
meter rechtdoor op het fietspad. U arriveert op de Meridiaan.

100 meter fietspad

Einde fietspad (aankomst Meridiaan)

Bij aankomst op het
industrieterrein Meridiaan slaat u
rechtsaf.
U volgt deze weg voor circa 150
meter:
“U bent gearriveerd”.
Aan uw linkerkant ziet u het
gebouw WVS Consulting.
WELKOM!

Gebouw WVS Consulting

