
Parking Possibilities at Stadion Galgenwaard
English:

1. If you are coming from the right side: Follow Herculeslaan until you see the Gas
station BP on your right hand side

2. After you pass the Gas station you can take a left turn onto the street Herculesplein
3. From the street Herculesplein just before the parking garage, you can take a left turn

onto the parking area west of the stadion Galgenwaard.
4. If you are coming from the left side: Follow the Waterlinieweg until you see the BP

Gas station on your left hand side. Drive straight through the barrier onto the parking
area.

5. You will recognize that you are at the right entrance when you see the following:

6. Ride through the parking barrier and press the button in order to receive a parking pass
7. The parking barrier is circled in yellow on the image below:



8. Before leaving the store, ask our employees to validate your parking pass for free
parking

Caution: There is limited parking space so we cannot guarantee that there will always be free
parking spots available. Alternatively, you can also use the QPARK paid parking garage or
parking area north by the main entrance of the Galgenwaard stadium.

Dutch:

Aanwijzingen aankomst vanaf de Herculeslaan:

● Sla linksaf naar het Herculesplein, U heeft dan benzinestation BP aan uw rechterhand.
● Nadat u het tankstation bent gepasseerd, kunt u linksaf het parkeerterrein (Galgenwaard

West) van het Herculesplein oprijden

Aanwijzingen aankomst vanaf de Waterlinieweg (in noordelijke richting)

● Neem de afslag richting Diakonessenhuis/ Galgenwaard.
● Onderaan de afslag heeft u benzinestation BP aan uw linkerhand
● Ga na de verkeerslichten rechtsaf om het parkeerterrein (Galgenwaard West) van het

Herculesplein op te rijden

U herkent dat u bij de juiste ingang bent als u het volgende ziet:

Druk op de knop om een parkeerpas te ontvangen en rij onder de slagboom door. Op
onderstaande afbeelding is de slagboom geel omcirkeld:



Vraag voor het verlaten van de winkel aan onze medewerkers om uw parkeerkaart te valideren
zodat u gratis kunt uitrijden.

Let op: Er is beperkte parkeergelegenheid, dus kunnen we niet garanderen dat er altijd gratis
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de betaalde
QPARK parkeergarage of parkeerplaats noord bij de hoofdingang van het Galgenwaard stadion.


