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Omschrijving
Algemeen:
Goudse Poort is het bedrijvenpark midden in de Randstad dat uitstekend bereikbaar is vanwege de ligging
aan de A12 en A20 en goede faciliteiten biedt om succesvol te ondernemen. Op één van de prominentste
locaties van dit terrein is een bouwperceel beschikbaar van ruim 40.000 m².

Bereikbaarheid:
Gouda ligt centraal in de Randstad tussen van Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het is uitstekend
bereikbaar via de snelwegen A12 en A20, maar ook per trein dankzij het intercitystation.

Nieuwe aansluiting A20 (Gouda-West) en zuidwestelijke randweg
De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van Gouda verder verbeterd door de aanleg van de zuidwestelijke
randweg. Door de vernieuwde aansluiting op de A20 bij Moordrecht is er een snelle toegang tot Gouda
bijgekomen.

Parallelstructuur A12
Aan de noordwestkant van Gouda werd eind 2016 een groot infrastructuurproject voltooid dat zorgt voor
meer keuzemogelijkheden, een snellere verbinding met de A12 en betere doorstroming op de A20. De
Parallelstructuur bestaat uit de volgende onderdelen:

Moordrechtboog
Een rechtstreekse verbinding tussen de A20 (afslag Gouda-West) en de A12 (nieuwe aansluiting bij
Waddinxveen).
Extra Gouwekruising
Een nieuwe verbinding tussen de nieuwe aansluiting A12 bij Waddinxveen en Gouda over een brug over de
Gouwe.

Gebruiksmogelijkheden:
Thans bedrijfsmatig, in overleg eventueel diverse andere mogelijkheden.

Oppervlakte:
De totale perceelgrootte bedraagt 40.621 m².

Oplevering:
In overleg.

Koopsom:
N.o.t.k.

Kadastrale gegevens: Gemeente: Gouda;
Sectie: M;
Nummer: 4789;
Grootte: 88 a en 40 ca.

Gemeente: Gouda;
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Sectie: M;
Nummer: 4790;
Grootte: 6 a en 5 ca.

Gemeente: Gouda;
Sectie: M;
Nummer: 4491;
Grootte: 3 ha, 11 a en 76 ca.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.
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