
 
Routebeschrijving 
 

 
   

Rijnzathe 8 
3454PV De Meern 
Tel: 030-3035400  
(Industrieterrein Oudenrijn) 
 

Gebouw  
 
Het gebouw is herkenbaar aan de aanduiding ‘Rijnveste’ aan de 
buitenkant van het pand. Bij de slagboom herkent u het logo van de 
NVZA. 

 
 
Parkeren  
 
Op ons eigen terrein is ruimte om gratis te parkeren.  
Bij de slagboom drukt u op de bel, zodat u op het terrein gelaten 
wordt. Let op: de beschikbaarheid is beperkt. U kunt uw auto ook 
parkeren in de parkeervakken langs de openbare weg in de omgeving 
van het gebouw. 
 
Met het openbaar vervoer  
 
Vanaf NS-station Utrecht neemt u de bus: stadsbus 28 of lijnbus 24. 
Neemt u de stadsbus 28, dan moet u alsnog overstappen bij bushalte 
De Meern-Oost op lijnbus 24.  
 
Uiteindelijk stapt u na ongeveer 25 minuten uit bij bushalte KPMG, De 
Meern. Neemt u lijnbus 24, dan stapt u na ongeveer 15 minuten stapt 
u uit bij bushalte KPMG, De Meern. 

Met de auto 
 
Vanaf de A2, vanuit Amsterdam 
 

• na Breukelen, houd rechts aan: Ring-Utrecht  
(parallelbaan afrit 6/7/8) 

• volg Ring-Utrecht West/Jaarbeurs 
• neem na de tunnel de afslag Utrecht-

Jaarbeurs/Papendorp/Langerak (afrit 8) 
• einde afrit, bij de verkeerslichten rechtsaf, C.H. Letschertweg 
• na 1,5 km, bij de verkeerslichten rechtsaf, Strijkviertel  
• neem direct (na 50 meter) de eerste weg linksaf, Rijnzathe 
• na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het gebouw 

(Rijnveste) waarin de NVZA is gevestigd 
 
Vanaf de A2, vanuit Den Bosch 
 

• volg Amsterdam-Utrecht Centrum, A2 / E25,  
knooppunt Oudenrijn, rechtdoor 

• volg Utrecht Centrum Ring West, A2 / E25 
• neem de afslag 8: Utrecht–Centrum/Papendorp/Langerak (afrit 8) 
• blijf de parallelweg volgen 
• sla bij de verkeerslichten linksaf richting De Meern 
• sla bij de volgende verkeerslichten weer linksaf richting De Meern 
• rechtdoor bij de volgende verkeerslichten 
• na 1,5 km, bij de verkeerslichten rechtsaf, Strijkviertel  
• neem direct (na ongeveer 50 meter) de eerste weg linksaf, 

Rijnzathe 
• na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het gebouw 

(Rijnveste) waarin de NVZA is gevestigd 
 
Vanaf de A12, vanuit Rotterdam/Den Haag 

 
• neem de afslag De Meern (afslag 15) 
• houd links aan, volg de borden De Meern/Vleuten 
• einde afrit, linksaf, N228 Meerndijk 
• neem de eerste afslag rechts, N198 C.H. Letschertweg 
• ga rechtdoor bij de rotonde 
• ga bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf, Strijkviertel 
• neem direct (na ongeveer 50 meter) de eerste weg linksaf, 

Rijnzathe 
• na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het gebouw 

(Rijnveste) waarin de NVZA is gevestigd 
 

  
 
Vanaf de A12, vanuit Arnhem 
 

• neem de afslag E311, ‘s-Hertogenbosch / Breda /  Nieuwegein 
(afslag 17-18-19) 

• houd rechts aan op de splitsing 
• neem de afslag Utrecht – Centrum / N198 Langerak – De 

Meern (afslag 8) 
• neem op de rotonde de derde afslag, N198 Langerak – De 

Meern, C.H. Letschertweg 
• rechtdoor bij de volgende verkeerslichten 
• na ongeveer 1,5 km, bij de verkeerslichten rechtsaf, Strijkviertel 

(Industrieterrein Oudenrijn) 
• neem direct (na 50 meter) de eerste weg linksaf, Rijnzathe 
• na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het gebouw 

(Rijnveste) waarin de NVZA is gevestigd. 
 
Vanaf de A28, vanuit Amersfoort 
 

• volg op de A28 bij Utrecht de richting Amsterdam - Den Haag - 
Rotterdam 

• via de A27 en de A12 
• neem de afslag De Meern (afslag 15) 
• houd links aan, volg de borden De Meern/Vleuten 
• einde afrit, linksaf, N228 Meerndijk 
• neem de eerste afslag rechts, N198 C.H. Letschertweg 
• ga rechtdoor bij de rotonde 
• ga bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf, Strijkviertel 
• neem direct (na 50 meter) de eerste weg linksaf, Rijnzathe 
• na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het gebouw 

(Rijnveste) waarin de NVZA is gevestigd 
 
 

 


