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Parkeer Informatie/Parking Information RACO2000 EK40+ 

Beste rijders, 

Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaats van RACO zelf (tegenover de sloot), maar er mag niet 

geparkeerd worden langs de rode paaltjes en niet aan de rechterachterkant van het clubgebouw, dit 

is gereserveerd voor de RACO vrijwilligers. Er mag op beide dagen op het linker en rechterparkeervak 

van de Vereniging Volkstuinen Complex Flora’s Hof worden geparkeerd, hier kunnen links 14 en 

rechts 12 auto’s worden geparkeerd, zie foto nr.1  

Op de tussenweg tussen de Floridadreef en RACO kunnen links ong. 8 auto’s worden geparkeerd en 

rechts ongeveer 10, zie foto nr.2  

Er mag eenzijdig worden geparkeerd langs de Floridadreef, maar niet op het fietspad, zie foto nrs. 3 

en 4. Dat wordt met paaltjes en rood lint als ongewenst aangegeven.  

Er kan ook nog worden geparkeerd op de parkeerplaats om de hoek van de Floridadreef, dat is de 

Manitobadreef. 

English: 

Dear drivers, 

You can park your car on the parking area of the RC Club RACO opposite the water, but it is not 

allowed to park next tot he red piles and also not allowed to park on the area off the right side 

behind the building. 

You can also park your car on the left and right parkingplace off the allotment garden Flora’s Hof, 

there is room for 14 cars on the left and for 12 cars on the right, see photo nr.1 

You can also park on the Middle way between the Floridadreef and the RC Club RACO, see photo nr.2 

ONE-SIDED parking is allowed along the Floridadreef, but not along the cycle path, see photo 3 and 4. 

This is indicated as undesirable with posts and red ribbon. There is also parking places around the 

corner along Manitodreef. 
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Foto/Photo nr.2 
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