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Vanuit Amsterdam  
Volg vanuit Amsterdam de Rijksweg A2 richting Utrecht. Volg bij knooppunt Oudenrijn de Rijksweg 
A12 richting Arnhem. Bij knooppunt Lunetten, volgt u de Rijksweg A27 richting Amersfoort / Hilversum. 
Neem vervolgens de afslag Veemarkt / Rijnsweerd op de A28. Aan het einde van de weg gaat u 
rechtsaf de Waterlinieweg op. Rijd door tot aan de rotonde De Berekuil. Neem op de rotonde de 4

e
 

afslag (Buiten Wittevrouwen). Volg de Museumlaan en ga over het spoor. Sla linksaf op de rotonde en 
rij de parallelweg op. U bevindt zich nu op de Maliebaan. Na ca. 400 meter vindt u Hofstede cs 
Milieuadviseurs aan uw rechterhand. 

Vanuit Den Haag / Rotterdam 
Volg vanuit Den Haag / Rotterdam de Rijksweg A12 richting Utrecht. Ga bij knooppunt Rijnsweerd de 
Rijksweg A28 op richting Rijnsweerd. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf de Waterlinieweg op. 
Rijd door tot aan de rotonde De Berekuil. Neem op de rotonde de 4

e
 afslag (Buiten Wittevrouwen). 

Volg de Museumlaan en ga over het spoor. Sla linksaf op de rotonde en rij de parallelweg op. U 
bevindt zich nu op de Maliebaan. Na ca. 400 meter vindt u Hofstede cs Milieuadviseurs aan uw 
rechterhand. 

Vanuit Arnhem  
Volg vanuit Arnhem de Rijksweg A12 richting Utrecht / Den Haag, neem de afslag Utrecht / Hilversum. 
Bij knooppunt Lunetten, volgt u de Rijksweg A27 richting Amersfoort/Hilversum. Neem vervolgens de 
afslag Veemarkt / Rijnsweerd op de A28. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf de Waterlinieweg 
op. Rijd door tot aan de rotonde De Berekuil. Neem op de rotonde de 4

e
 afslag (Buiten Wittevrouwen). 

Volg de Museumlaan en ga over het spoor. Sla linksaf op de rotonde en rij de parallelweg op. U 
bevindt zich nu op de Maliebaan. Na ca. 400 meter vindt u Hofstede cs Milieuadviseurs aan uw 
rechterhand. 

Vanuit Zwolle / Amersfoort 
Volg vanuit Zwolle de  Rijksweg A28 richting Amersfoort. Volg bij het knooppunt Hoevelaken de 
Rijksweg A28 richting Utrecht. Volg bij knooppunt Rijnsweerd de Rijksweg A28 richting UMC, ga bij 
het einde (na ca. 4 km) rechtsaf de waterlinieweg op. Rijd door tot aan de rotonde De Berekuil. Neem 
op de rotonde de 4

e
 afslag (Buiten Wittevrouwen). Volg de Museumlaan en ga over het spoor. Sla 

linksaf op de rotonde en rij de parallelweg op. U bevindt zich nu op de Maliebaan. Na ca. 400 meter 
vindt u Hofstede cs Milieuadviseurs aan uw rechterhand. 

Met het openbaar vervoer 
Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u bus 3 richting Fockema Andrealaan of bus 8 richting het 
Diakonesse Ziekenhuis. Stap uit bij de halte Maliebaan. Steek bij de verkeerslichten het kruispunt over 
in de rijrichting van de bus. Ga linksaf (u bevindt zich nu op de Maliebaan). Na ca. 400 meter vindt u 
Hofstede cs Milieuadviseurs aan uw linkerhand. 
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