
  

 

     

  

   

   

  

 

 

Routebeschrijving 
 
A2 Amsterdam / A12 Den Haag: 
Op knooppunt Oudenrijn; richting Arnhem (A12), ringweg Utrecht aanhouden. Nog op de afslag 
richting Nieuwegein aanhouden. Einde afrit rechtsaf (A.C. Verhoefweg). Bij tweede stoplichten 
links (Synfonielaan). Weg blijven volgen, over tramrails, over brug, door lange flauwe bocht 
(Structuurbaan). Archimedesbaan is aan uw rechterhand. Op de Archimedesbaan direct links 
aanhouden, in de bocht naar rechts, links het parkeerterrein van het witte kantorenpand 
oprijden. Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de ingang van Archimedesbaan 
18G. 
 
A2 Den Bosch: 
Afslag Nieuwegein/IJsselstein (afrit 9) aanhouden. Einde afrit rechts, weg volgen in richting 
industrieterrein. Na het verlaten van de bebouwde kom, bij tweede stoplicht rechts. 
(Plettenburg-Oost). Einde weg links, Archimedesbaan is eerste zijstraat links. Op de 
Archimedesbaan direct links aanhouden, in de bocht naar rechts, links het parkeerterrein van 
het witte kantorenpand oprijden. Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de ingang 
van Archimedesbaan 18G. 
 
A12 Arnhem: 
Eerste afslag industrieterrein Nieuwegein aanhouden (afrit 18). N408 volgen in de richting 
Nieuwegein. Na brug over Amsterdam-Rijnkanaal, bij stoplichten links. Einde weg links, 
Archimedesbaan is eerste zijstraat links. Op de Archimedesbaan direct links aanhouden, in de 
bocht naar rechts, links het parkeerterrein van het witte kantorenpand oprijden. Na ongeveer 
50 meter vindt u aan uw rechterhand de ingang van Archimedesbaan 18G. 
 
A27 Nieuwegein: 
Afrit 28 Nieuwegein, volg borden Nieuwegein. Bij stoplichten rechtsaf richting industrieterrein 
Plettenburg/Noorderveld. Bij kruising rechts Plettenburg- Oost/Gemeentehuis aanhouden. Bij 
volgende kruising Noorderveld volgen, 1e weg links afslaan. Op de Archimedesbaan direct links 
aanhouden, in de bocht naar rechts, links het parkeerterrein van het witte kantorenpand 
oprijden. Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de ingang van Archimedesbaan 
18G. 
 

Openbaar vervoer:  
Vanaf station Utrecht Centraal neemt u buslijn 66 richting Nieuwegein-C via de Liesbosch 
(platform C7). U stapt uit bij halte Martinbaan. U loopt in tegenovergestelde richting van de 
bus, vervolgens gaat u linksaf het bedrijventerrein op. Op de Archimedesbaan direct links 
aanhouden, in de bocht naar rechts, links het parkeerterrein van het witte kantorenpand 
oplopen. Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de ingang van Archimedesbaan 
18G. 
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Vanaf station Utrecht Centraal neemt u buslijn 65 richting Plettenburg-Nrd of richting Vianen 
via Plettenburg (platform C7). U stapt uit bij halte Wattbaan. U loopt in tegenovergestelde 
richting van de bus, vervolgens gaat u linksaf het bedrijventerrein op. Op de Archimedesbaan 
direct links aanhouden, in de bocht naar rechts, links het parkeerterrein van het witte 
kantorenpand oplopen. Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw rechterhand de ingang van 
Archimedesbaan 18G. 
 

 


