Routebeschrijving naar gebouw het Hoogeland
Kantoorvilla “Het Hoogeland” is gevestigd op, Museumlaan 2, 3581 HK In Utrecht. Het gebouw
is goed te bereiken met de auto en met het openbaar vervoer.
Als je voor de deur staat, bel dan aan bij “Fit in Werk”of bij “Teams in Conditie” (dit geef ik van
tevoren door). en de deur zal worden geopend.
In de ontvangsthal zijn zitjes waar je kunt wachten als je iets te vroeg bent. Ik kom je daar
ophalen.

Bereikbaarheid auto:
Vanuit Amsterdam (A2):
Komend over de A2 ga je bij het knooppunt Oudenrijn richting Arnhem (A12). Je rijdt dan over
een fly-over. Gekomen aan het einde van de fly-over houd je de borden Houten (ring
Utrecht-Zuid) aan. Je rijdt dan parallel aan de A12 richting Arnhem over de brug over het
Amsterdam Rijnkanaal. Voorbij de brug over het Amsterdam Rijnkanaal neem je afrit 18 richting
Houten/Lunetten/Hoograven. Zie vervolgens (1).
Vanuit Den Haag/Rotterdam (A12):
Komend over de A12 volg je bij het knooppunt Oudenrijn de borden Houten (ring Utrecht-Zuid).
Je rijdt dan parallel aan de A12 over de brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Voorbij de brug
over het Amsterdam Rijnkanaal neem je afrit 18 Houten/Lunetten/Hoograven. Zie vervolgens (1).
Vanuit Arnhem (A12):
Komend over de A12 neem je bij knooppunt Lunetten de A27 richting Hilversum. Hier volg je de
borden Hilversum. Je rijdt dan over het linker gedeelte van de weg. Vervolgens volg je de
borden Rijnsweerd en volg je de weg tot aan het kruispunt. Zie vervolgens (2).
Vanuit Amersfoort (A28):
Komend over de A28 volg je de borden Utrecht en Centrum/Rijnsweerd. Zie vervolgens (2).
Vanuit Den Bosch en Breda (A2 en A27):
Komend over de A2 of de A27 kies je bij het knooppunt Everdingen de A27 richting
Utrecht/Almere/Amersfoort. Ter hoogte van het knooppunt Lunetten wordt de weg vier
rijstroken breed. Hier volg je de borden Hilversum. Je rijdt dan over het linker gedeelte van de
weg. Vervolgens volg je de borden "Rijnsweerd". Zie vervolgens (2).
Vanuit Hilversum (A27):
Komend over de A27 volg je bij het knooppunt Rijnsweerd de richting Centrum / Rijnsweerd. Zie
vervolgens (2).

(1) Onderaan deze afrit kom je bij een grote rotonde. Hier volg je de borden
Lunetten-Hoograven. Je gaat dan de rotonde driekwart rond en rijdt vervolgens gedurende
enige kilometers rechtdoor over de Waterlinieweg. Bij de stoplichten (2 x) ga je rechtdoor (na 2e
stoplichten links voorsorteren) en rijd je de weg af tot het verkeersplein De Berekuil. Op de
rotonde neem je de 4e afrit (o.a. richting "Wilhelminapark"). Bij het stoplicht ga je (verplicht)
linksaf en vervolgens ga je direct naar rechts de Museumlaan op. “Het Hoogeland” bevindt zich
direct aan je rechterhand.
(2) Gekomen bij de stoplichten aan het eind van de snelweg sla je rechtsaf richting
Rijnsweerd/Witte Vrouwen. Je rijdt vervolgens door tot het verkeersplein De Berekuil (links
voorsorteren). Op de rotonde neem je de 4e afrit (o.a. richting "Wilhelminapark"). Bij het
stoplicht ga je (verplicht) linksaf en vervolgens ga je direct naar rechts de Museumlaan op. “Het
Hoogeland” bevindt zich direct aan je rechterhand.
Er kan in de straten rondom deze kantoorvilla geparkeerd worden tegen het geldend
parkeertarief.

Bereikbaarheid Openbaar Vervoer:
Vanaf het NS-station Utrecht Centraal gaat er elke drie minuten een stads- of streekbus. Met de
streekbuslijnen 28, 50, 51, 52, 53, 74 of 77 stap je uit bij halte Oorsprongpark. Neem je stadsbus
8 dan stap je uit bij de Prinsesselaan. De reistijd bedraagt tussen de 10 en 15 minuten.
Na het uitstappen bij halte Oorsprongpark vervolg je de weg, neem je de eerste straat rechts
(Snellenlaan) en steek je vervolgens links de spoorbaan over de Museumlaan op. Aan je
linkerhand tref je na 100 meter 'Het Hoogeland' op Museumlaan 2 (3 minuten wandelen).
Stap je uit bij de Prinsesselaan, houd dan de begraafplaats rechts en ga linksaf bij het
bloemenstalletje. Je ziet het witte gebouw aan de overzijde van de straat (1 minuut wandelen).

