
 

 

Locatie Willem Felsoord 
Delft 

Bagijnhof 
Brielle 

Van Wassenaerplein 
Langeraar 

Servicekantoor 
Zoetermeer 

Hooge Burch 
Zwammerdam 

Adres Linnaeuspad 6 
2616 LT   Delft 

Coppelstockstraat 13 
3231 VC   Brielle 

Van Wassenaerplein 
1A t/m E 
2461 RN   Langeraar 

Louis Braillelaan 42 
2719 EK Zoetermeer 

Spoorlaan 19 
2471 PB Zwammerdam 

Bereikbaarheid per 
auto 

www.anwb.nl  www.anwb.nl  www.anwb.nl  www.anwb.nl www.anwb.nl 

Parkeergelegenheid Vrij parkeren op eigen 
terrein voor het gebouw 
en in de omgeving 

Zeer beperkte parkeer-
gelegenheid op eigen 
terrein 
Vrij parkeren in de 
straat 

Vrij parkeren in de 
straat en op nabij 
gelegen parkeerterrein 

Personeel of bezoekers 
kunnen aan de straatkant 
parkeren. Personeel kan of 
mag ook op de daarvoor 
bestemde parkeerterrein 
rondom het Servicekantoor 
parkeren. Hiervoor is een 
aparte ingang naast het 
gebouw. Met een 
toegangspas of aanbellen 
bij de slagboom (deze 
kunnen alleen wij vanaf de 
balie openen) geeft 
toegang. 

Er zijn meerdere 
parkeerplaatsen op het 
terrein 
 

Elektrisch 
oplaadpunt auto 

Niet aanwezig Niet aanwezig Op nabij gelegen 
parkeerterrein 

Er zijn enkele laadplekken 
op het parkeerterrein 
rondom het Servicekantoor 
Aan de voorkant op de 
bezoekersplaats staan 
laadpalen voor de 
gast/collega. Sinds kort 
moet men wel opletten of 
het hier gaat om een 
laadpaal met QR codes of 
zonder. Voor meer 
informatie kan men bij het 
Servicepunt terecht. 

er zijn enkele 
laadpunten. 

http://www.anwb.nl/
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Buurtbus; Bodegraven, 
Alphen aan den Rijn, 
Zwammerdam 

20210615114007.pdf

 
Bushalte De Hooge 
Burch, Zwammerdam - 
9292.nl 

Fietsenstalling Afsluitbare 
fietsenstalling 

Niet aanwezig Overdekte 
fietsenstalling 
(binnenkort afsluitbaar) 

Beneden in het souterrain 
kunnen de collega’s hun 
(elektrische) fiets plaatsen.  
Bij de vooringang is er een 
fietsenrek.  
 

Er zijn fietsrekken en 
diverse 
fietsenstallingen op het 
terrein. 

Elektrisch 
oplaadpunt fiets 

Niet aanwezig Niet aanwezig In de binnenschuur 
mogelijk op verzoek 

In het souterrain zijn er 
oplaadpunten voor de 
elektrische fiets. 

Niet aanwezig. Nog 
geen zicht op wanneer 
deze geplaatst worden. 
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