Routebeschrijving naar Notaris Bouwman, Walstraat 44 te Vlissingen:
Vanaf A58:
Komende vanaf Goes gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting Kenniswerf, Veerhavenweg.
U volgt de weg, over het spoor en langs het industrieterrein, Oude Veerhavenweg.
Bij de kruising met de weg mee naar rechts, Prins Hendrikweg.
U komt uit bij de Keersluisbrug, gaat deze over en bij de verkeerslichten naar links, De Willem
Ruysstraat.
Na de scherpe bocht naar rechts, de eerste weg links, Dokwerker.
Na de brug kunt u rechts op de parkeerplaats Koningsweg parkeren. U kunt hier 3 uur gratis
staan, vergeet niet een kaartje uit de automaat te halen.
Het is vanaf de parkeerplaats nog wel 5 minuten lopen naar het kantoor, zie verder bij
“wandelbeschrijving".
U kunt ook dichter bij het kantoor parkeren, dan rijdt u nog even door over de Koningsweg.
Bij de kruising gaat u rechts, Commandoweg.
Bij de Y-splitsing rechts aanhouden, Gravestraat.
U neemt de vierde straat rechts, Wilhelminastraat.
De volgende kruising gaat u rechtdoor. Daarna ziet u rechts een parkeerplaats, Stenenbeer, hier
kunt u betaald parkeren.
Het is nu nog 150 meter lopen naar het kantoor.
Wilt u iemand die slecht ter been is afzetten bij het kantoor?
Dat kan, we pakken de vorige beschrijving er bij, op het punt dat u de Wilhelminastraat inreed.
U rijdt in de Wilhelminastraat en neemt de eerste straat links, Nieuwstraat.
U neemt de derde straat rechts, een klein straatje! Provooststraat.
Daarna gelijk weer de eerste weg rechts, Groenewoud.
Bij de tweede kruising, met de Walstraat, bevindt het kantoor zich links aan de overkant van de
kruising.
U kunt hier kort (voor eigen risico) stilstaan en uitladen.
Daarna rijdt u rechtdoor en ziet u rechts de parkeerplaats naast de Stenenbeer, daar kunt u betaald
parkeren.
Wandelbeschrijving vanaf gratis parkeerplaats Koningsweg:
Het is ongeveer 400 meter lopen.
Loop de parkeerplaats af, u kunt de parkeerplaats het beste verlaten in de noordwestelijke hoek, via
een trappetje bereikt u de Koudenhoek. De weg min of meer rechtdoor volgen, via de Stenenbeer
komt u dan op Groenewoud.
Deze weg volgen, bij de kruising met de Walstraat gaat u rechtsaf, het kantoor bevindt zich dan
gelijk rechts, Walstraat 44.

