Routebeschrijving Achterweg 2 Tiel

Met de auto
Vanuit Arnhem – Nijmegen
Neem op de A15 afslag 33, Tiel (bij hotel Van der
Valk). Sla bovenaan de afslag linksaf. Rijd rechtdoor
richting het centrum. Neem op de rotonde de eerste
afslag (Binnenhoek). Rijd rechtdoor. Parkeerterrein
F (Waalkade) ligt na een ﬂauwe bocht naar rechts
aan uw linkerhand, langs de rivier de Waal. Voor
parkeergarage D (Westluidense Poort, gereed: medio
2017) en parkeerterrein E (Bleekveld) rijdt u voorbij de
Waalkade en neemt u op de rotonde de eerste afslag.
Vanuit Rotterdam - Utrecht - ’s-Hertogenbosch
Neem op de A15 afslag 32,Tiel-West (bij McDonald’s)
en volg de borden Tiel Centrum. Op de rotonde bij
het Total benzinestation gaat u linksaf de Brugstraat
in. Links vindt u een parkeerterrein waar u 4 uur kunt

staan met een parkeerschijf. Volg deze weg en ga
na het bruggetje over de stadsgracht rechtsaf naar
de Achterweg. Het stadhuis bevindt zich aan uw
linkerhand. U kunt maximaal 90 minuten parkeren aan
de Achterweg (G op de plattegrond). Aan het einde
rechts liggen parkeerterreinen E (Bleekveld) en D
(parkeergarage Westluidense Poort, gereed medio
2017). Rijdt u hier langs en neemt u op de rotonde de
derde afslag, dan ziet u na een ﬂauwe bocht aan uw
rechterhand parkeerterrein F (Waalkade).
Parkeren voor mindervaliden
Aan de Achterweg zijn een beperkt aantal
parkeerplaatsen voor mindervaliden. Vergeet uw kaart
niet want er wordt streng gecontroleerd.

zie volgende pagina voor
openbaar vervoer
Voor verdere informatie kijk op onze website:

rivierenland.lerenenwerken.nl

Met het openbaar vervoer
Bus
Er zijn twee bushaltes in de buurt van het stadhuis:
Veemarkt en Westluidense Poort
• Halte Veemarkt: lijn 44 vanuit Maurik/Lienden en lijn
46 vanuit Culemborg.
Looproute Achterweg 2: loop richting het centrum.
Sla voor Intersport rechtsaf naar Kalverbos. Volg
de weg naar rechts langs de kerk. De Achterweg is
net voor de stadsgracht linksaf. Het stadhuis ligt na
ongeveer 175 meter links.
Looproute Ambtmanstraat 13: loop richting het
centrum. Sla voor Intersport rechtsaf naar Kalverbos.
Sla linksaf de Sint Walburgstraat in. Deze gaat over in
de Ambtmanstraat. De ingang vindt u na ongeveer 200
meter aan uw rechterhand.
• Halte Westluidense Poort: lijn 45 vanuit Echteld, lijn
45 vanuit Kesteren/Dodewaard.
Looproute Achterweg 2: loop richting de
Westluidense Poort (groot gebouw in aanbouw). Sla
na ongeveer 65 meter linksaf naar de Rechtbankstraat.
Sla na ongeveer 150 meter linksaf naar de Eerste
Bleekveldstraat. Het stadhuis ligt na ongeveer 175
meter aan de rechterkant.
Looproute Ambtmanstraat 13: loop richting de
Westluidense Poort (groot gebouw in aanbouw). Sla
na ongeveer 65 meter linksaf naar de Rechtbankstraat.
Sla na ongeveer 150 meter linksaf naar de Eerste
Bleekveldstraat. Sla meteen na theater de Agnietenhof
rechtsaf de Kerstraat in. De weg maakt een bocht

naar rechts, maar loop langs de kerk rechtdoor om de
Kerkstraat te volgen. U komt in een voetgangersgebied.
Sla rechtsaf de Ambtmanstraat in. De ingang vindt u na
ongeveer 50 meter aan uw rechterhand.
Trein
Tiel heeft een station, op ongeveer 15 minuten lopen
van het stadhuis (afstand 1 kilometer). Treinen rijden
richting Arnhem en Utrecht.
Looproute vanaf het station:
Verlaat het station aan de kant van de overdekte ﬁetsenstalling.
Steek op het plein recht over naar de Dr. Schaepmanstraat. Houd links aan.
Ga op het einde linksaf naar de Pr. Beatrixlaan.
• Optie 1: Als u goed ter been bent, kunt u rechtsaf
over de voetgangersbrug de singel over (van de Veemarkt naar het Kalverbos (plantsoen). Loop vervolgens
vanaf de voetgangersbrug rechtdoor, over Sint Walburg, en sla aan het einde rechtsaf naar de Binnenmolenstraat. Loop langs de kerk.
• Optie 2: Als u minder goed ter been bent, ga dan iets
verder vanaf de Pr. Beatrixlaan rechtsaf over de grote
brug over de stadssingel. Sla rechtsaf naar Kalverbos.
Volg vervolgens de weg naar rechts langs de kerk.
De Achterweg is net voor de stadsgracht linksaf.
Het stadhuis ligt na ongeveer 175 meter links, aan de
Achterweg 2.
U kunt vanaf het station ook de bus nemen, lijn 45,
en uitstappen bij halte Westluidense Poort. Looproute
vanaf de bushalte: zie hierboven.

