
Routebeschrijving  
  

Vanuit richting Hilversum (A27) 

• Volg de twee rechterrijstroken op de A27 om afrit 31 te nemen naar de N230 richting 

Ring Utrecht(noord) / Maarssen 

 

• Weg vervolgen naar de Einthovendreef/de Ring Utrecht/de N230 
Volg de 2 rechterrijstroken om schuin rechtsaf te slaan naar de Albert 

Schweitzerdreef/de Ring Utrecht/de N230 tot de rotonde. 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Einsteindreef 

• Weg vervolgen naar de Marnixbrug/de Marnixlaan 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Royaards van Den Hamkade 

• Na 750 meter sla rechtsaf naar de Acaciastraat 

• Na 250 meter sla linksaf de Amsterdamsestraatweg op 

• Vervolgens na 200 meter rechtsaf naar de Meidoornstraat 

• Rij de Meidoornstraat door en u rijdt recht op Het Wisselspoor af. 

 

Vanuit richting Breda / Den Bosch (A27) 

• Neem op de A27 tot afslag 31-Maarssen naar N230 richting Maarssen/Ring Utrecht. 

Neem de afslag 

• Weg vervolgen naar de Einthovendreef/de Ring Utrecht/de N230 
Volg de 2 rechterrijstroken om schuin rechtsaf te slaan naar de Albert 

Schweitzerdreef/de Ring Utrecht/de N230 tot de rotonde. 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Einsteindreef 

• Weg vervolgen naar de Marnixbrug/de Marnixlaan 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Royaards van Den Hamkade 

• Na 750 meter sla rechtsaf naar de Acaciastraat 

• Na 250 meter sla linksaf de Amsterdamsestraatweg op 

• Vervolgens na 200 meter rechtsaf naar de Meidoornstraat 

• Rij de Meidoornstraat door en u rijdt recht op Het Wisselspoor af. 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit richting Amersfoort (A28) 

• Volg de twee rechterrijstroken bij het knooppunt Rijnsweerd om de 

borden A27 richting Hilversum/Amsterdam te volgen  

• Neem afslag 31-Maarssen naar N230 richting Maarssen/Ring Utrecht 

• Weg vervolgen naar de Einthovendreef/de Ring Utrecht/de N230 
Volg de 2 rechterrijstroken om schuin rechtsaf te slaan naar de Albert 

Schweitzerdreef/de Ring Utrecht/de N230 tot de rotonde. 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Einsteindreef 

• Weg vervolgen naar de Marnixbrug/de Marnixlaan 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Royaards van Den Hamkade 

• Na 750 meter sla rechtsaf naar de Acaciastraat 

• Na 250 meter sla linksaf de Amsterdamsestraatweg op 

• Vervolgens na 200 meter rechtsaf naar de Meidoornstraat 

• Rij de Meidoornstraat door en u rijdt recht op Het Wisselspoor af 
 

Vanuit richting Amsterdam (A2) 

• Volg de 2e rijstrook van rechts om afrit 6 t/m 8 te nemen naar 

de N230 richting Maarssen/Vleuten/Ring Utrecht(noord) 

• Houd links aan en volg de borden voor A 2/Jaarbeurs/E35/Centrum/’s-Hertogenbosch 

• Volg de 2e rijstrook van rechts om verder te gaan op de Afslag 7 en de 

borden Centrum/Het Zand/Parkwijk te volgen 

• Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar het Lageweideviaduct (borden 

naar Centrum) 

• Sla na 750 meter rechtsaf naar de Wolfgang Pauliweg. De Wolfgang Pauliweg draait 

iets naar links en wordt de Vleutensebaan.  

• Weg vervolgen naar de Vleutenseweg 

• Sla linksaf naar het Thomas à Kempisplantsoen en sla vervolgens linksaf naar de 

Cartesiusweg.  

• Weg vervolgen naar de Sint-Josephlaan en sla na 250 meter bij de stoplichten af 

naar rechts de Amsterdamsestraatweg op 

• Rij ongeveer 1 kilometer door en sla rechtsaf de Meidoornstraat in 

• Rij de Meidoornstraat door en u rijdt recht op Het Wisselspoor af 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit richting Den Haag / Rotterdam (A12) 

• Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Lunetten om de 

borden E30/A27 richting Ring Utrecht/Amersfoort (A28)/Hilversum te volgen 

• Ga verder op de A27 

• Neem afslag 31-Maarssen naar N230 richting Maarssen/Ring Utrecht 

• Weg vervolgen naar de Einthovendreef/de Ring Utrecht/de N230 
Volg de 2 rechterrijstroken om schuin rechtsaf te slaan naar de Albert 

Schweitzerdreef/de Ring Utrecht/de N230 tot de rotonde. 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Einsteindreef 

• Weg vervolgen naar de Marnixbrug/de Marnixlaan 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Royaards van Den Hamkade 

• Na 750 meter sla rechtsaf naar de Acaciastraat 

• Na 250 meter sla linksaf de Amsterdamsestraatweg op 

• Vervolgens na 200 meter rechtsaf naar de Meidoornstraat 

• Rij de Meidoornstraat door en u rijdt recht op Het Wisselspoor af 

 

Vanuit richting Arnhem (A12) 

• Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt 16 t/m 18-Hilversum-Knooppunt 

Lunetten om de borden A27/E311 richting 's-

Hertogenbosch/Nieuwegein/Breda te volgen 

• Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor E 30 en voeg in 

op de A27 

• Volg de 2e rijstrook van rechts om verder te gaan op de Afslag 7 en de 

borden Centrum/Het Zand/Parkwijk te volgen 

• Neem afslag 31-Maarssen naar N230 richting Maarssen/Ring Utrecht 

• Weg vervolgen naar de Einthovendreef/de Ring Utrecht/de N230 
Volg de 2 rechterrijstroken om schuin rechtsaf te slaan naar de Albert 

Schweitzerdreef/de Ring Utrecht/de N230 tot de rotonde. 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Einsteindreef 

• Weg vervolgen naar de Marnixbrug/de Marnixlaan 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Royaards van Den Hamkade 

• Na 750 meter sla rechtsaf naar de Acaciastraat 

• Na 250 meter sla linksaf de Amsterdamsestraatweg op 

• Vervolgens na 200 meter rechtsaf naar de Meidoornstraat 

• Rij de Meidoornstraat door en u rijdt recht op Het Wisselspoor af 

 

 

Parkeren 
Wanneer u ons bedrijventerrein oprijdt kunt u uw auto naast het pand 

parkeren. Volg het bordje “Parkeren” aan de muur. 

 


