Botenwagenplan Paul VeenemansPrijs DDS 2021
Adres DDS:
Oostplantsoen 140
2611 WN Delft
Voor boten brengen is er éénrichtingsverkeer van Zuid naar Noord.
 Op de A13 neem afslag 9 (Delft Centrum).
 Navigatiesystemen leiden je dan verder over:
 Oostpoortweg
 Richting “Historisch Centrum”, Stalpaert van der Wieleweg
 Richting “P Markt” de Willem Naghelstraat in, NIET de parkeergarage in!
 Over de koepoortbrug, direct rechtsaf.
 200m verder aan de rechterkant is het botenterrein.
Zo ver mogelijk doorrijden naar de vereniging.
SNEL afladen. Er is zaterdagochtend en zondagochtend hulp.
Na het afladen doorrijden naar de aangewezen botenwagenstalling.

Boten brengen: zaterdag en zondagochtend

SNEL afladen
In het plantsoen

A13 Afrit 9
Delft Centrum

Zondagavond na het roeien éérst de boot afriggeren en klaarleggen, daarna de
botenwagen halen.
DDS dan aanrijden vanuit het Noorden (dus via de Nieuwe Plantage aanrijden.)

Botenwagenstalling 1: Vervaeke Van der Lee
Haagweg 125, 2612 CR Delft
Vanaf DDS rijdt rechtdoor in Noordelijke richting,









Nieuwe Plantage,
Bij de stoplichten rechtsaf Vrijenbanse Laan
Over de Reineveldbrug
Eerste stoplichten linksaf, voor de ingang voor vrachtwagens weer linksaf
Curacaostraat
Bij het water met de bocht mee rechtsaf
Het botenwagenparkeerterreintje is tussen het gebouw van Van der Lee en de
vuurwerkverkoop.
Dit terrein is ‘snachts afgesloten.
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Op terrein kunnen 6 kleine botenwagens worden gestald. Zie kaart hier boven. De botenwagens
dienen op nummervolgorde te worden geparkeerd.
Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd in nabijgelegen straten. Gelieve de Curacaostraat vrij
te houden, zie botenwagenstalling 3.
Dit terrein is gereserveerd voor:
ARC (zaterdagochtend)
Willem III (zaterdagochtend)
Dordtse (zaterdagchtend)
Vada (Zondagochtend)
Alkmaarse (Zondagochtend)

Botenwagenstalling 2: DSM
Alexander Flemminglaan 1 2613 AX Delft
Vanaf DDS rijdt rechtdoor in Noordelijke richting.






Nieuwe Plantage
Bij de stoplichten linksaf Wateringsevest
Bij de stoplichten rechts aanhouden Kampveldweg-Ruys de Beerenbrouckstraat
Bij de stoplichten rechts Pr Beatrixlaan
Bij de stoplichten rechts Alexander Flemminglaan

Aan de rechterkant bevinden zich 4 vrachtwagenopstelrijen. De meest linker twee mogen wij
gebruiken. Auto’s hier niet parkeren, zie parkeren op de DDS website. Gelieve de botenwagens
zo dicht mogelijk tegen elkaar naar links plaatsen.
De bewaking van DSM is 24/7 aanwezig.
De volgende botenwagens kunnen hier terecht:
De Hoop
Skadi
Phocas
Gyas
Zwolse

Botenwagenstalling 3: Curacaostraat
Haagweg 125, 2612 CR Delft
Vanaf DDS rijdt rechtdoor in Noordelijke richting,






Nieuwe Plantage,
Bij de stoplichten rechtsaf Vrijenbanse Laan
Over de Reineveldbrug
Eerste stoplichten linksaf, voor de ingang voor vrachtwagens weer linksaf
Curacaostraat

Aan de linkerkant van de Curacaostraat zijn een aantal parkeerplaatsen die gebruikt mogen
worden voor botenwagens.
Dit is openbaar terrein. Soms staan hier in het weekeinde ook personenautos, maar doorgaans
is er wel ruimte voor 6 botenwagens. De portier van Vervaeke Van der Lee zit een eindje
verderop en is 24/7 aanwezig.
De volgende botenwagens kunnen hier staan.
Daventria
Zwolse
Argo
Orca (zondag 12:00)

