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Met de auto 
Let op: Gebruikt u een navigatiesysteem? 
Neem dan als eindbestemming: 
v Jodenkerkstraat, voor betaald parkeren 

(max. € 2,00 p/d) 
v Palumbus, voor gratis parkeren 
 
Betaald parkeren Jodenkerkstraat 
(max. € 2,00 p/d) 
v Als u binnen de bebouwde kom bent (u 

rijdt op de Rijksstraatweg), gaat u bij 
de derde rotonde rechtsaf. 

v Ga vervolgens de eerste straat linksaf, 
de Oostersingel op 

v U volgt de weg. U rijdt de eerste links, 
over de brug in de bocht, het betaalde 
parkeerterrein Jodenkerkstraat of links 
daarvan De Leilinden op  

v U loopt over de brug en achter het 
Stadskantoor ligt De Kapel aan de 
rechterkant. De ingang van Ridderstraat 
218 ligt op de hoek (ca. 1 minuut 
lopen). 

  
Gratis parkeren Palumbus 
v Als u binnen de bebouwde kom bent, 

volgt u de groene borden Palumbus. 
Hier kunt u gratis parkeren. 

v U loopt de brug op naar het andere 
gedeelte van het parkeerterrein (andere 
richting dan waaruit u kwam) U loopt 
nu op parkeerterrein Lange Meent. Dit 
terrein aflopen (links) via een pad 
tussen twee huizen. U loopt nu 
rechtdoor de Ridderstraat in. Deze 
straat helemaal uitlopen, onder de 
poort door. Aan de linkerkant op de 
hoek vindt u ons kantoor (ca. 5 minuten 
lopen). 

Met de trein 
v Vanuit Utrecht en Geldermalsen rijdt vier keer 

per uur een stoptrein 
v Vanuit Tiel en ‘s-Hertogenbosch rijdt twee 

keer per uur een stoptrein 
v Aan de voorkant van het station loopt u links 

de straat uit. U komt dan bij een rotonde. 
Hier gaat u naar rechts. U loopt door tot de 
volgende rotonde. Daar gaat u naar links. U 
loopt rechtdoor de straat uit tot u bij een 
plein aankomt (Varkensmarkt). Dit plein loopt 
u rechtdoor over. Aan de andere kant van het 
plein gaat u naar rechts (voor de poort) Vanaf 
de bocht in de straat neemt u het wandelpad 
rechtdoor naar de parkeerplaats. Achter het 
Stadskantoor ligt De Kapel, de ingang van 
Ridderstraat 218 ligt aan het open plein (ca. 
15 minuten lopen). 

 

 

 
 

	  


