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Vanuit richting Amsterdam (A2) 

Volg de A2 richting Utrecht en vervolgens Ring Utrecht Oost. 

Bij knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht aanhouden. 

Sla bij de verkeerslichten rechtsaf richting Rijnsweerd. 

Sla de eerste straat rechtsaf, dit is de Pythagoraslaan. 

Sla direct weer rechtsaf. U bent nu op de Newtonlaan.  

U ziet een oranje gebouw aan de rechterzijde waarop ‘Zen’ staat.  

U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.  

U kunt zich melden bij de receptie op de begane grond.   

 

Vanuit richting Den Bosch (A2) / Breda (A27) 

Volg de A27 richting Utrecht/Almere. 

Op de Ring Utrecht Oost houdt u bij knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht aan. 

Sla bij de verkeerslichten rechtsaf richting Rijnsweerd. 

Sla de eerste straat rechtsaf, dit is de Pythagoraslaan. 

Sla direct weer rechtsaf. U bent nu op de Newtonlaan.  

U ziet een oranje gebouw aan de rechterzijde waarop ‘Zen’ staat.  

U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.  

U kunt zich melden bij de receptie op de begane grond.   

 

Vanuit richting Den Haag (A12) / Arnhem (A12) 

Bij knooppunt Lunetten volgt u Ring Utrecht Oost tot knooppunt Rijnsweerd.  

Hier houdt u richting Utrecht aan. 

Sla bij de verkeerslichten rechtsaf richting Rijnsweerd. 

 Routebeschrijving 
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Sla de eerste straat rechtsaf, dit is de Pythagoraslaan. 

Sla direct weer rechtsaf. U bent nu op de Newtonlaan.  

U ziet een oranje gebouw aan de rechterzijde waarop ‘Zen’ staat.  

U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.  

U kunt zich melden bij de receptie op de begane grond.  

 

Vanuit richting Zwolle / Amersfoort (A28) 

Bij knooppunt Rijnsweerd volgt u Utrecht-Centrum. 

Sla bij de verkeerslichten rechtsaf richting Rijnsweerd. 

Sla de eerste straat rechtsaf, dit is de Pythagoraslaan. 

Sla direct weer rechtsaf. U bent nu op de Newtonlaan.  

U ziet een oranje gebouw aan de rechterzijde waarop ‘Zen’ staat.  

U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.  

U kunt zich melden bij de receptie op de begane grond.   

 

Vanuit de stad Utrecht 

U komt via de rotonde ‘Berekuil’. 

Volg route ‘Andere richtingen’. 

Sla linksaf richting Rijnsweerd, u bent nu op de Pythagoraslaan. 

Sla direct weer rechtsaf. U bent nu op de Newtonlaan.  

U ziet een oranje gebouw aan de rechterzijde waarop ‘Zen’ staat.  

U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.  

U kunt zich melden bij de receptie op de begane grond.  

 

Per openbaar vervoer 

Neem vanaf Utrecht CS bus 28 richting AZU/Uithof. 

Stap uit op halte ‘Rijnsweerd Noord’. 

U kunt zich melden bij de receptie op de begane grond.   


