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Routebeschrijving
Parkeren
Parkeren rondom het Vorstelijk Complex is mogelijk, hoewel er niet veel parkeerplaatsen
beschikbaar zijn. Wij adviseren u om, indien mogelijk, met de fiets of per openbaar
vervoer te komen. Er zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd langs de rijbaan van de J.M.
de Muinck Keizerlaan en er zijn 's avonds wat plaatsen beschikbaar op het plein nabij de
Plesmanlaan (Bernhardplein). Wij willen u vragen om niet te parkeren op de ventwegen
van de J.M. de Muinck Keizerlaan of de Prinses Beatrixlaan, in verband met overlast voor
onze buren.

Openbaar vervoer
De stadsbussen van lijn 3 (richting Zuilen-Noord) en lijn 26 (richting Maarssen) stoppen
voor de deur op het Prins Bernhardplein. Plan uw route via het OV met www.9292ov.nl.

Auto
Tomtom
De makkelijkste invoer is via postcode 3554 JL (prinses Christinalaan Utrecht) Let goed
op dat u niet de Prinses Christinalaan in De Meern inprogrammeert!

A2 (vanuit Amsterdam)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de afslag richting Zuilense Ring/N230
Houd rechts aan bij de splitsing en ga verder richting Zuilense Ring/N230
Sla linksaf bij Zuilense Ring/N230
Neem de afslag richting Maarssen-Dorp/Oud-Zuilen
Sla rechtsaf bij Sweserengseweg (borden naar Oud-Zuilen)
Ga rechtdoor over één rotonde
Weg vervolgen naar Burgemeester Norbruislaan
Flauwe bocht naar links om op deBurgemeester Norbruislaan te blijven
Sla rechtsaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links

A2 (vanuit Maastricht, Eindhoven en Den Bosch)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 8 richting Zuilense Ring/N230
Houd links aan bij de splitsing en volg de borden naar E35/Ring
Utrecht/Amsterdam/A2
Ga verder richting Zuilense Ring/N230
Sla rechtsaf bij Zuilense Ring/N230(borden naar Ring Utrecht/Maarssen)
Neem de afslag richting Maarssen-Dorp/Oud-Zuilen
Sla rechtsaf bij Sweserengseweg(borden naar Oud-Zuilen)
Weg vervolgen naar Burgemeester Norbruislaan
Flauwe bocht naar links om op deBurgemeester Norbruislaan te blijven
Sla rechtsaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links
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A12 (vanuit Den Haag en Rotterdam)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 16-17-18 naar E35 richting Ring
Utrecht/Amsterdam/Nieuwegein/Houten/A2
Ga verder richting Zuilense Ring/N230
Houd links aan bij de splitsing en volg de borden naar E35/Ring
Utrecht/Amsterdam/A2
Ga verder richting Zuilense Ring/N230
Sla rechtsaf bij Zuilense Ring/N230 (borden naar Ring Utrecht/Maarssen)
Neem de afslag richting Maarssen-Dorp/Oud-Zuilen
Sla rechtsaf bij Sweserengseweg (borden naar Oud-Zuilen).
Ga rechtdoor over één rotonde.
Weg vervolgen naar Burgemeester Norbruislaan
Flauwe bocht naar links om op de Burgemeester Norbruislaan te blijven
Sla rechtsaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links

A12 (vanuit Nijmegen en Arnhem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 16-17-18 en voeg in op de A27/E30 richting Hilversum.
Ga verder op de A27
Neem afslag 31-Ring Utrecht en voeg in op de Einthovendreef/N230 richting
Maarssen
Ga verder op de N230
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem de 3e afslag op de Gandhiplein naar Franciscusdreef
Weg vervolgen naar J.M. de Muinck Keizerlaan
Sla linksaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links

A27 (vanuit Breda)
•
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 31-Ring Utrecht en voeg in op de Einthovendreef/N230richting Maarssen
Ga verder op de N230
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem de 3e afslag op de Gandhiplein naar Franciscusdreef
Weg vervolgen naar J.M. de Muinck Keizerlaan
Sla linksaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links

A27 (vanuit Almere en Hilversum)
•
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 31-Ring Utrecht (noord) en voeg in op de Einthovendreef/N230 richting
Maarssen
Ga verder op de N230
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem de 3e afslag op de Gandhiplein naar Franciscusdreef
Weg vervolgen naar J.M. de Muinck Keizerlaan
Sla linksaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links
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A1 en A28 (vanuit Groningen, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem afslag Knooppunt Rijnsweerd en voeg in op de A27
richtingHilversum/Amsterdam
Neem afslag 31-Ring Utrecht en voeg in op de Einthovendreef/N230 richting
Maarssen
Ga verder op de N230
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem de 3e afslag op de Gandhiplein naar Franciscusdreef
Weg vervolgen naar J.M. de Muinck Keizerlaan
Sla linksaf bij Prinses Christinalaan
U vindt uw bestemming links

