Routebeschrijving (geen navigatiesysteem gebruiken)
Neem op de A2 de afrit Culemborg (afslagnummer 13) en volg de richtingaanwijzer naar Culemborg.
Bij eerste stoplicht rechtdoor. Let op: dat stoplicht staat al na 300 meter op de provinciale weg N320.
Bij het tweede stoplicht ook rechtdoor via de N320, links 3 windmolens. Ga rechtdoor bij de
rotondes. Rij onder de spoorlijn door en ga bij het eerste kruispunt met verkeerslichten linksaf.
Ga vervolgens rechtdoor bij het kruispunt met verkeerslichten en ga ook rechtdoor bij de eerste
rotonde. Bij de tweede rotonde rechts afslaan en ga vervolgens de eerste afslag (mini rotonde) links
af de Oostersingel op (water aan de linkerkant). De Oostersingel maakt een S-bocht, eerst rechts,
dan links. Bij de bocht naar rechts slaat u links af. Let op! Is een smalle weg (pad) naar een bruggetje.
Ga dat bruggetje over. Hier kunt u parkeren. Let op! Is betaald parkeren.
Elders parkeren
Wilt u gratis parkeren dan kunt u parkeren op de Oostersingel of de Tulpstraat (zie kaart).
Is ca. 5 minuten lopen.
‘Het klein seminarie’ bevindt zich in De Kapel
Vanaf het parkeerterrein (betaald) loopt u over het bruggetje (Poppendansbrug) naar het
stadskantoor (gebouw met groen-koperen gevel). U passeert het stadskantoor aan de linkerzijde
(linksom de groen-koperen gevel). Vervolgens ziet u rechts De Kapel (zie foto).
Aan De Kapel zit een monumentale poort (grote poort met aan beide zijde 2 groene deuren).
Ga door deze poort en direct rechts bevindt zich ‘Het klein seminarie’ van Nab Advies Bureau.
Kaart

Adres
Ridderstraat 212
4101 BK Culemborg
M 06 53 – 71 98 11
(Residentie De Kapel)

De Kapel

Als u wel een navigatie gebruikt, voer dan Oostersingel 9 in. Bij dit huisnummer
is een bocht met een bruggetje. Sla die bocht in en ga over het bruggetje. Hier
kunt u parkeren.
Zie voor het vervolg de beschrijving hierboven bij:
‘Het klein seminarie’ bevindt zich in De Kapel

