Leidsche Rijn

Routebeschrijving Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn (gebouw Via Nova)
Vanuit richting Den Bosch (A2), Arnhem (A12) en Den Haag (A12)
1 - Houd bij de ring Utrecht de parallelbaan (rechter rijstroken) aan
2 - Volg de A2 richting Amsterdam / Utrecht-Jaarbeurs
3 - Neem afslag 8 richting Utrecht-Langerak
4 - Ga bovenaan de afslag bij de verkeerslichten linksaf richting (“Ds. M.L. Kinglaan”) Langerak
5 - Ga bij het volgende verkeerslichten rechtsaf (“Stadsbaan”) richting Langerak
6 - Ga aan het einde van de weg met de scherpe bocht mee naar links en ga bij de verkeerslichten rechtsaf
(“Hogeweide Vallei/Kamilleweg/3e Oosterparklaan”) en blijf deze 30-km weg met drempels volgen
7 - Ga bij de rontonde linksaf.
8 - Blijf deze weg volgen tot aan de start van de busbaan; op die kruizing ziet u op de rechterhoek al het schoolgebouw
liggen.
9 - Ga voor het schoolgebouw rechts (“Maartvlinder”) en neem vervolgens de eerste inrit aan de linkerkant naar de
parkeerplaats. De ingang van de school is aan de linkerkant waar het Rank-bord buiten staat
Vanuit de richting Amsterdam, Maarssen (A2)
1 - Houd bij de ring Utrecht de parallelbaan (rechter rijstroken)
aan
2 - Volg de A2 richting Utrecht-centrum / Langerak
3 - Neem afslag 8 richting Langerak
4 - Ga bovenaan de afslag linksaf (“Stadsbaan”) richting Langerak
5- Zie verder bij punt 6 bij “Vanuit Richting Den Bosch”
Vanuit Utrecht
1 - Begeef u vanuit de stad richting de Douwe Egbertsfabriek aan de Vleutenseweg (richting Lage Weide /
Muziektheater Vredenburg)
2 - Ga op de Vleutenseweg richting Parkwijk/Vleuten en ga de grote gele brug over (naast de DE fabriek) en hou links
aan richting Parkwijk/Vleuten
3 - U passeert het rode Vredenburg muziektheater (aan de linkerkant), draai met de weg mee naar beneden
4 - Ga bij de eerste stoplichten linksaf en volg verder de slingerweg
5 - Ga bij de verkeerslichten rechstaf (“Weg naar Parkwijk”)
6 - Ga op de rotonde rechtdoor
7 - Zie verder bij punt 8 bij “Vanuit Richting Den Bosch”
Met de fiets
1 - Begeef u vanuit de stad richting de Douwe Egbertsfabriek aan de Vleutenseweg (richting Lage Weide /
Muziektheater Vredenburg)
2 - Ga op de Vleutenseweg langs de Gamma bouwmarkt richting Parkwijk/Vleuten en ga de grote gele brug over
(naast de DE fabriek) en hou links aan richting Parkwijk/Vleuten
3 - U passeert het rode Vredenburg muziektheater (aan de linkerkant), ga na het grote Leidsche Rijn mozaïek (aan de
linkerhand) het eerste fietspand links richting parkwijk (weg gaat naar beneden)
4 - Ga bij de stoplichten rechtdoor
5 - Ga op de rotonde rechtdoor
6 - Fiets door tot aan de start van de busbaan, sla hier rechtsaf en steek de busbaan over. Op de hoek van deze
kruizing ziet u al het schoolgebouw aan de linkerkant
7 - Volg de weg (“Maartvlinder”) circa 100 meter en neem daarna de eerste inrit links. De ingang van de school is aan
de linkerkant waar het Rank-bord buiten staat.
Openbaar Vervoer
1 - Stadsbus lijn 28 richting “Vleuten Station”, uitstappen bij bushalte Korianderstraat. Via Nova is naast de bushalte.

