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ROUTEBESCHRIJVING

Vanuit Rotterdam
A20 Richting Gouda/Utrecht invoegen op de
A12.
Houd rechts aan bij het knooppunt 16 t/m18
naar knooppunt Oudenrijn en volg de borden
A2/E25 richting ’s-Hertogenbosch.
Neem afslag 9 Nieuwegein naar N210 richting
Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven.
Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden
A2 Utrecht/Amsterdam/Nieuwegein en voeg in
op de weg der Verenigde Naties/N210. Ga
verder op de N210. Weg vervolgen naar Weg
naar de Poort. Sla linksaf naar de Batauweg, sla
links af naar de Nevelgaarde, sla linksaf om op
de Nevelgaarde te blijven. Uw bestemming
bevindt zich links.

Vanuit Amsterdam
S110 Utrecht, Amersfoort op de A2 na ongeveer
37km afslag 9, hier rechts afslaan de Weg der
Verenigde Naties op. Volg IJsselstein,
Schoonhoven N210 Nieuwegein na ongeveer
817m links aanhouden, volg N210 IJsselstein,
Nieuwegein, Schoonhoven. Na 605m rechts
aanhouden verder de Weg Der Verenigde
Naties op volg Amsterdam Utrecht Nieuwegein.
Op de weg naar de Poort linksaf naar de
Buizerdlaan, deze gaat over in de Batauweg, ga
na ongeveer 93m linksaf de Nevelgaarde op.
Deze weg blijven volgen en na ongeveer 261m
weer links, de Nevelgaarde blijven volgen. Uw
bestemming bevindt zich links.
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Vanaf Eindhoven
A2 richting Sint Oedenrode, ’s-Hertogenbosch,
na ongeveer 68 km. Neem afslag 9 naar de
N210 richting IJsselstein/Schoonhoven. Houd
rechts aan bij de splitsing, volg de borden
voor Nieuwegein en voeg in op Weg naar de
Poort. Sla links af naar de Batauweg, sla links af
naar de Nevelgaarde en sla links af om op de
Nevelgaarde te blijven. Uw bestemming bevindt
zich links.

Vanuit richting Zwolle
Vertrek in zuidwestelijke richting op de A28. Bij
Utrecht, sla links af richting
Centrum/Station/Lunetten/ Galgewaard. Dit is de
e
waterlinieweg. Op de Rotonde 2 afslag naar de
Laagravenseweg N408, blijf op de N408. Deze
weg vervolgen naar de Plettenburgerbaan. Sla
rechtsaf naar de Zuidstedenweg, flauwe bocht
naar links naar de Wijkerslootweg. Sla rechtsaf
naar de Batauweg, sla links af naar de
Nevelgaarde en sla nog een keer links af om op
de Nevelgaarde te blijven. Uw bestemming
bevindt zich links.

Vanuit Arnhem
Op de A12 volg Maanderbroek na ongeveer 46
km links aanhouden, op knooppunt Lunetten
volg Nieuwegein s’Hertogenbosch A12-A27
Breda. Op knooppunt Lunetten nogmaals links
aanhouden volg E311 Nieuwegein A12 Den
Haag. Op knooppunt (17) Kanaleneiland rechts
aanhouden naar de Europalaan na 264 m links
afslaan volg Nieuwegein. Op knooppunt
Kanaleneiland direct linksaf naar de
Europalaan. Op de Taludlaan links afslaan naar
de AC Verhoefweg. Op de AC Verhoefweg
rechts aanhouden naar de Wijkslooterweg, na
412m rechtsaf naar de Batauweg en deze
volgen. Na 75 m linksaf naar de Nevelgaarde,
na ongeveer 261m links af, blijf op de
Nevelgaarde. Uw bestemming bevindt zich
links.

Openbaar vervoer:
Utrecht CS. Centrumzijde Neem Bus 74
(Vianen 25 min, 15 haltes). Uitstappen bij Poort
van Nieuwegein. Sla linksaf
richting Centrum/Stadion/Lunetten/Galgenwaard
Loop naar de Nevelgaarde ongeveer 6 minuten
(400 meter).
Parkeergelegenheid
U kunt parkeren aan de achterzijde van het
gebouw.
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