Routebeschrijving De Zalm, Koeien en Kaas & Zalm Zaal
Vanaf A12; Den Haag, Rotterdam & Utrecht
 U verlaat de rijksweg A12 bij de afslag Gouda.
 U blijft de borden Gouda volgen. Na het Shell benzinestation gaat u bij het eerste verkeerslicht
rechtdoor.
 Bij het volgende verkeerslicht gaat u linksaf richting centrum.
 U blijft de weg volgen tot aan het 2e stoplicht. Daar gaat u rechts af onder het viaduct door.
 U kunt nu het beste kiezen uit de 3 hieronder genoemde parkeergarages cq. parkeerterreinen,
waarvan het aantal beschikbare plaatsen staat aangegeven op de digitale borden voordat u
onder het viaduct doorrijdt.
Vanaf Eindhoven/ ’s Hertogenbosch
 Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch (A2 / E25 6)
 Volg na 70 km op het knooppunt Oudenrijn de A12 richting Den Haag (A12 / E25 / E30)
 Neem na 31 km afslag Gouda (afslag 11)
 U blijft de borden Gouda volgen. Na het Shell benzinestation gaat u bij het eerste verkeerslicht
rechtdoor.
 Bij het volgende verkeerslicht gaat u linksaf richting centrum.
 U blijft de weg volgen tot aan het 2e stoplicht. Daar gaat u rechts af onder het viaduct (spoor)
door.
 U kunt nu het beste kiezen uit de 3 hieronder genoemde parkeergarages cq. parkeerterreinen,
waarvan het aantal beschikbare plaatsen staat aangegeven op de digitale borden voordat u
onder het viaduct doorrijdt.
P5 Parkeergarage Q-park Nieuwe Markt (2 minuten lopen)
Na het viaduct bij de verkeerslichten rechtdoor en over de brug direct links.
De weg blijven volgen langs de Arcade bioscoop. De garage is gesitueerd aan uw rechterzijde, direct
na lampenwinkel De Lampenier.
Vanuit de garage loopt u via de Nieuwe Markt & Agnietenstraat richting de Markt. Na de
Agnietenkapel ziet u de achterkant van de Waag. Koeien en Kaas is direct links gelegen Achter de
Waag op de hoek bij de Zeugstraat. De entree van de Franse Zaal bevindt zich onder de luifel 10 meter
rechts van Koeien en Kaas. De Zalm is gelegen aan de Markt op de hoek naast De Waag.
24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Betaald parkeren.
P2 Parkeerterrein Schouwburgplein (6 minuten lopen)
Bij de verkeerslichten links en vervolgens bij de volgende verkeerslichten weer links.
Vanaf het parkeerterrein steekt u over bij de ingang van de Goudse Schouwburg richting de
verkeerslichten. Bij de verkeerslichten steekt u over en loopt u via het bruggetje de Agnietenstraat in.
Deze gaat over in de Nieuwe Markt. U loopt nu richting de Markt. Na de Agnietenkapel ziet u de
achterkant van de Waag . Koeien en Kaas is links gelegen van de Waag op de hoek bij het bruggetje
aan de Zeugstraat. De entree van de Franse Zaal bevindt zich onder de luifel 10 meter rechts van
Koeien en Kaas. De Zalm is gelegen aan de Markt om de hoek naast De Waag.
P3 Parkeerterrein Klein Amerika (5 minuten lopen)
Na het viaduct bij de verkeerslichten links. Bij de eerste verkeerslichten vervolgt u de weg langs het
water. Bij de volgende verkeerslichten recht door. Na 25 meter slaat u links af.
Vanaf het parkeerterrein steekt u over en loopt u via de Tiendewegbrug de Lange Tiendweg in. Aan
het einde van deze straat loopt u via de Korte Tiendweg de Markt op. De Zalm is gelegen na 100 meter
aan de rechterkant naast De Waag. De entree van de Franse Zaal is aan de linkerzijde van het pand
van De Zalm onder het groene afdak. Koeien en Kaas is gelegen iets verder links van deze luifel.
Geopend van maandag tot en met zaterdag van 09:00-21:00 uur. Betaald parkeren.
Kijkt u voor actuele tarieven en informatie op www.parkeerlijn.nl

Vanaf Station Gouda Centraal



U verlaat het station via de borden ‘Centrum’ en volgt de weg richting het grote kruispunt.
Bij het grote kruispunt (bij de ABN Amro Bank) steekt u over en loopt u over de Kleiwegbrug de
Kleiweg in. Na 300 meter, aan het einde van de Kleiweg, komt u op de Markt met het Stadhuis
en gaat u naar links.

De Zalm is gesitueerd na 100 meter aan de linkerkant rechts naast De Waag. De entree van de Grote
Zalm Zaal iis gelegen aan de linkerzijde van het pand van De Zalm, onder het groene afdakje. Koeien
en Kaas is gelegen 10 meter links van deze ingang, bij de rode openslaande deuren.
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De Zalm, Koeien en Kaas & Grote Zalm Zaal

Brasserie-Bar De Zalm | Markt 34 | 2801 JJ | Gouda | 0182-686976
Koeien en Kaas | Achter de Waag 20 | 2801 JA | Gouda | 0182-686689

Goede Reis!

