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Als u met de auto komt, volg onderstaande aanwijzingen. Er is voldoende en gratis parkeerruimte voor uw auto. 
 
Vanuit de richting Amsterdam 
Neem de A2 richting Utrecht 
Na Breukelen de rechterbanen aanhouden “Ring N/W” 
Na afsplitsing de linkerbanen aanhouden “Ring West” 
Neem afrit 7 (op de borden staat o.m. Parkwijk) 
Bovenaan de afrit gaat u bij de stoplichten rechtsaf 

(volg: Parkwijk) 
Volg daarna onderstaande route vanaf * 
 

 
Vanuit de richting Almere / Hilversum 
Neem de A27 richting Utrecht 
Neem afslag 31 (Ring Utrecht-Noord, Maarssen) 
Rij helemaal door tot u aankomt bij de A2; ga de A2 op richting Den 

Bosch 
Bij afrit 7 (de eerstkomende) gaat u de A2 weer af (op de borden 

staat o.m. Parkwijk) 
Bovenaan de afrit gaat u bij de stoplichten rechtsaf 
 
* Bij de volgende drie stoplichten gaat u rechtdoor. 
U rijdt door een tunnel. 
Na de tunnel bij de stoplichten rechtsaf. 
Op de rotonde de tweede afslag, rechtdoor over de rotonde. 
De eerste afslag links en dan meteen weer rechts. 
Rechtdoor over het bruggetje. 
U bent nu gearriveerd op de Melissekade. 
  

 

Vanuit de richting Amersfoort en Arnhem 
Amersfoort: A28 en dan Ring Utrecht Zuid 
(A12 richting Den Haag) 
Arnhem: Neem de A12 richting Den Haag 
 
Daarna de A2 op richting Amsterdam 
Meteen de A2 af, afslag 8 o.a.‘ Langerak’ 
Volg daarna onderstaande route vanaf ** 

 
Vanuit het zuiden 
Neem de A2 richting Utrecht. 
Hou voor Utrecht Ring Utrecht rechts aan!!! 
Volg ‘Utrecht Langerak/Centrum’ 
Neem afslag 8 richting Langerak 
 
**Bovenaan de afrit linksaf 
U gaat nu de A2 over en bij de volgende stoplichten rechts 

(‘Langerak’) 
Deze weg volgen tot een T-splitsing waar u links afslaat 
Bij de stoplichten rechts afslaan. 
Over de rotonde rechtdoor. 
Na de rotonde de eerste links en meteen rechtsaf slaan. 
Rechtdoor, de brug over en u bent op de Melissekade. 
 
Vanuit Den Haag / Rotterdam 
Neem de A12 richting Utrecht 
Neem afslag 15 (De Meern / Langerak) 
Onderaan de afrit gaat u linksaf 
Bij de volgende stoplichten rechtsaf 
Op de eerstkomende rotonde driekwart en dan rechtdoor 

(nog een rotonde over en over water) 
Bij de stoplichten rechtsaf de Langerakbaan op. 
Bij de tweede stoplichten linksaf en dan rijdt u steeds zoveel 

mogelijk rechtdoor (om plantsoen heen, over een 
bruggetje) tot u bij een t-splitsing aankomt. Voor u ziet u 
een park met atletiekbaan. U gaat rechtsaf en bent dan op 
de Melissekade.  

 
Als u met het openbaar vervoer komt: 
Neem de trein naar Utrecht CS. Vanaf Utrecht CS neemt u stadsbus 28.  
Bus 28 rijdt in ongeveer15 minuten naar de halte Korianderstraat waar u uitstapt. U steekt het bruggetje over en staat dan op de 
Melissekade. Het is vanaf de bushalte Korianderstraat circa 5 minuten lopen naar Melissekade 101. 
 

 


