De VIB is gevestigd in het pand van de Koninklijke Metaalunie aan
de Einsteinbaan 1 in Nieuwegein op bedrijventerrein Plettenburg
(gelegen tussen de snelwegen A2, A12 en A27). Volg de borden
naar het bedrijventerrein Nieuwegein en vervolgens
'Plettenburg', straatnummer 04.
Routebeschrijving
Uit de richtingen Den Haag/Rotterdam (A12) en Amsterdam (A2)
• Volg bij knooppunt Oudenrijn de Ring Utrecht, richting Nieuwegein
• Neem afrit 16 (Nieuwegein)
• Ga rechtsaf, volg de weg en ga bij de tweede verkeerslichten linksaf (Symfonielaan)
richting bedrijventerrein Plettenburg.
• Rij vlak voor het Structuurviaduct rechtsaf de Einsteinbaan op
Uit de richting 's-Hertogenbosch (A2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg bij knooppunt Everdingen richting Hilversum/Almere (A27)
Neem vanaf de A27 afrit 28 richting Nieuwegein
Ga aan het einde van de afrit bij de rotonde richting Nieuwegein
Bij de volgende rotonde rechtdoor, richting Nieuwegein aanhouden
Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf richting bedrijventerrein Plettenburg (Hollandhaven)
Na circa 1.300 meter rechtsaf richting bedrijventerrein Plettenburg-Oost (Structuurbaan)
Na 600 meter rechtsaf richting begraafplaats Noorderveld
De eerste weg links na het Structuurviaduct is de Einsteinbaan.

Uit de richtingen Arnhem (A12) Hilversum (A27) en Amersfoort (A28)
• Volg bij knooppunt Lunetten de Ring Utrecht en ga rechtsaf richting Nieuwegein
• Neem afrit 18 (Hoograven) en ga linksaf, richting bedrijventerrein Nieuwegein/Houten
• Na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal ziet u aan uw rechterhand het gebouw van de
Koninklijke Metaalunie
• Ga linksaf bij het bord Plettenburg
• Bij de T-splitsing opnieuw linksaf en volg de weg
• De eerste weg links na het Structuurviaduct is de Einsteinbaan.
Uit de richting Breda/Gorinchem (A27)
•
•
•
•
•
•
•

Neem afrit 28 richting Nieuwegein
Volg aan het einde van de afrit bij de rotonde, richting Nieuwegein
Bij de volgende rotonde rechtdoor, richting Nieuwegein aanhouden
Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf richting bedrijventerrein Plettenburg-Oost (Hollandhaven)
Na 1.300 meter rechtsaf richting bedrijventerrein Plettenburg-Oost (Structuurbaan)
Na 600 meter rechtsaf richting begraafplaats Noorderveld
De eerste weg links na het Structuurviaduct is de Einsteinbaan

Openbaar vervoer vanaf Centraal Station Utrecht
• Bus 65 en 66 tot halte begraafplaats Noorderveld (Structuurbaan)
• Bus 64 naar Vianen tot halte Rijnhuizerbrug (Structuurbaan)
• Sneltram richting Nieuwegein/IJsselstein tot halte Zuilenstein.
Lopen via Symfonielaan/Structuurbaan (ongeveer 20 minuten)
Openbaar vervoer vanaf NS-Station Houten
• Bus 48 naar Nieuwegein-centrum, halte Plettenburg/Martinbaan.

Plattegrond

