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ROUTEBESCHRIJVING AUTO 
 
Vanaf A2 (vanuit Amsterdam) 
Kies Ring Utrecht en hierna afslag 6 Maarssen-Vleuten. 
Ga bij het einde van de afrit rechtsaf richting Vleuten (weg: Haarrijnse Rading). 
Ga na 1,5 km rechtsaf richting Vleuten (Hindersteinlaan). 
Ga na 30m rechtdoor over de rotonde (let op beide zebrapaden met overstekende fietsers!) 
Ga na 50m linksaf de Bottensteinweg op en volg hierna de bocht na rechts (aan je rechterhand 
zie je zorgorganisatie ‘de Rijnhoven’) 
Bij de T-splitsing ziet u rechts de grote katholieke kerk en gaat u vervolgens rechtdoor (Pastoor 
Ohllaan). Direct tegen over de katholieke kerk bevindt zich het Raadhuis. 
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Vanaf A2 (vanuit verkeersknooppunt Ouderrijn en Eindhoven) 
Kies afslag Ring Utrecht (centrum) en rij door de meest rechtse baan in de tunnel  
Kies na het verlaten van de tunnel afslag 6 Maarssen-Vleuten. 
Ga bij het einde van de afrit linksaf over de A2 heen richting Vleuten (weg: Haarrijnse Rading). 
Ga na 1,5 km rechtsaf richting Vleuten (Hindersteinlaan). 
Ga na 30m rechtdoor over de rotonde (let op beide zebrapaden met overstekende fietsers!) 
Ga na 50m linksaf de Bottensteinweg op en volg hierna de bocht na rechts (aan je rechterhand 
zie je zorgorganisatie ‘de Rijnhoven’) 
Bij de T-splitsing ziet u rechts de grote katholieke kerk en gaat u vervolgens rechtdoor (Pastoor 
Ohllaan). Direct tegen over de katholieke Willibrord kerk bevindt zich het Raadhuis.   
 
Indien u mindervalide bent kunt U parkeren op de eigen 5 parkeervoorzieningen voor de deur. 
Overige bezoekers kunnen het beste parkeren in de Pastoor Ohllaan (ca. 15 plaatsen), bij de 
carpoolplaats van de Wilhelminalaan (ca. 50 plaatsen) of links naast de grote katholieke 
Willibrord kerk (ca. 30 plaatsen) of bij het winkelcentrum Hinderstein (ca. 50 plaatsen). In 
Vleuten kunt u in de hele centrum gratis parkeren (zie detailkaart).  
 
OPENBAAR VERVOER 
Trein vanaf Utrecht-Centraal 
De sprinter naar Den Haag vertrekt elke 15 minuten vanaf Utrecht-Centraal en stopt bij Station 
Vleuten. (reistijd ca 16 minuten). Vanaf Station Vleuten is het ca. 6 minuten lopen richting het 
raadhuis. Het Raadhuis ligt direct tegen over de grote katholieke Willibrord kerk. (zie detailkaart) 
Bus vanaf Utrecht-Centraal 
Bus 126  (Maarssen NS via Vleuten dorp). Uitstappen halte Bottensteinweg. De bus stopt direct 
links van het Raadhuis tegen over de katholieke Willibrord kerk. (zie detailkaart)   
 
DETAIL KAART CENTRUM VLEUTEN: 

 


