ROUTEBESCHRIJVING
A2 Komende uit de richting ’s Hertogenbosch, Den Haag en Arnhem naar Amsterdam
A2 Komende uit de richting Amsterdam naar Utrecht
- Neem op de A2 afslag 6, richting Ring Utrecht Noord/ Maarssen/ Vleuten.
- Let op: verkeer voor afslag 6 moet vanaf knooppunt Oudenrijn (ter hoogte van centrum Utrecht)
voorsorteren op de parallelrijbaan.
- Volg aan het eind van de afslag de richting Maarssen. U bevindt zich nu op de Zuilense Ring, N230.
- U neemt na circa 150 meter de eerste afslag naar rechts Maarssenbroek/ Lage Weide/
Industrie Gebied Maarssen.
- Onderaan de afslag gaat u bij de stoplichten rechtdoor.
- Na ongeveer 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk/
Westkanaaldijk) en u rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B
A27Komende uit de richting Hilversum naar Utrecht
- Neem afslag 31, richting Maarssen/ Ring Utrecht Noord N230. Vervolgens de Ring Utrecht
N230 richting Maarssen.
- De N230 blijft u circa 8 km volgen tot u over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (U ziet
DeFabrique® aan uw linkerhand.)
- Na het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/ Lage
Weide/ Industrie gebied.
- Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
- Na circa 250 meter bij de tweede stoplichten slaat u links af (Richting Westkanaaldijk).
- Na circa 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk /
Westkanaaldijk).
- U rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B
A28 Komende uit de richting Amersfoort richting Utrecht
- U neemt de afslag Ring Utrecht richting Hilversum, de A28 gaat hier over in de A27.
- Hierna neemt u de afslag Ring Utrecht Noord/ Veemarkt/ Hilversum. U blijft de Ring
Utrecht volgen tot afslag 31 (N230 Maarssen).
- De N230 blijft u circa 8 km volgen tot u over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (U ziet
DeFabrique® aan uw linkerhand).
- Na het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/ Lage
Weide/ Industrie gebied.
- Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
- Na circa 250 meter slaat u bij de tweede stoplichten links af (Richting Westkanaaldijk).
- Na circa 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk /
Westkanaaldijk).
- U rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B

B
-

De Niels Bohrweg volgt u onder de tunnel door tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier
volgt u de weg met de bocht mee naar links. U rijdt nu op de Westkanaaldijk.
Deze weg volgt u ongeveer 400 meter totdat u een graanelevator boven de weg ziet. Volg
de instructies aangegeven op de lichtborden met rode letters.
U bent nu op het parkeerterrein van DeFabrique®.

Let op: voor de tunnel staat aangegeven dat u een doodlopende weg betreed. Negeer dit bord, u rijdt in de
juist richting.

Komende met het openbaar vervoer
- U gaat met de stoptrein vanuit Utrecht Centraal of Amsterdam Centraal naar station
Maarssen.
- DeFabrique® bevindt zich op loopafstand (circa 1200 meter) van het station Maarssen.
- Vanaf het station loop u richting het Amsterdam-Rijnkanaal, hier gaat u rechtsaf.
- U bevindt zich nu op de Westkanaaldijk.
- Op de Westkanaaldijk loopt u onder de twee bruggen door. Na ongeveer 300 meter vindt
u de locatie.
- De ingang van het complex vindt u rechts, net voor de graanelevator die over de weg
hangt. Voor de entree moet u door de blauwe, stalen poort.
Navigatiesysteem
- Indien u gebruik maakt van een navigatiesysteem, voert u dan de bestemming Niels
- Bohrweg, Utrecht in. Onze straatnaam, Westkanaaldijk, is niet door alle versies van de
navigatiesystemen te vinden.
Ga verder bij B
Let op: i.v.m. een situatie wijziging op de A2 zijn de navigatiesystemen vaak nog niet up-to-date. Houdt u hier
s.v.p. rekening mee. Wij adviseren uw navigatie uit te zetten voordat u de Ring Utrecht opgaat. Volg de
borden Maarssen.

