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Routebeschrijving: Burchtpoort 16, 3452 MD Vleuten

LET OP!

De ingang van het gebouw bevindt zich bij de glazen toren aan de achterkant van het

gebouw. In dit gebouw is ook de bibliotheek gevestigd.

Met de trein:

Neem de trein naar station Vleuten. Ga onder het spoor door richting Vleuterweide. Loop

via de Utrechtse Heuvelrug (de busbaan) in één kwartier naar de bibliotheek of neem bus

28 richting Utrecht Centraal en stap na 2 haltes uit voor de deur van de bibliotheek

(halte centrum).

Met de bus:

Neem lijn 28 richting Vleuten station op het centraal station in Utrecht. De bus stopt voor

de deur bij de halte "het centrum".

Met de auto: Route vanaf de A2:

 Neem afslag 6 Ring/N230/Maarssen/Vleuten

 Volg de Haarrijnse Rading richting Vleuten

 Deze gaat over in de Utrechtseweg/N407

 Ga bij de eerste stoplichten rechtdoor richting Vleuterweide

 Ga bij de volgende stoplichten rechts af richting Vleuterweide

 Dit is de Huis te Vleutenbaan die over het viaduct overgaat in de Stroomrugbaan

 Na 100 m bij de stoplichten links af en rijdt u de parallelweg van de busbaan op.

Dit is de Utrechtse Heuvelrug.

 Parkeren doet u op het plein voor het Amadeuslyceum/Cultuurcampus. De

bibliotheek ligt aan achterkant van het Amadeuslyceum.

 Via de Burchtpoort loopt u in 1 minuut naar het binnenplein waar deingang(bij de

blauwe toren met blauwe glazen klokken) informatiecentrum/ bibliotheek liggen.

Route vanaf de A12:

 Neem op de A12 afslag 14A, ga links over de A12 en volg de borden Harmelen.
 Bij de 1e rotonde neem je de 2e afrit naar de N198 (Veldhuizerweg richting Shell)
 Ga bij de volgende rotonde driekwart rond richting Vleuterweide, neem de 3e afrit

op de rotonde
 Volg de weg omhoog over een kanaal; bij de stoplichten rechts af de

Landschapsbaan op
 Sla op de Landschapsbaan bij de stoplichten linksaf naar de Utrechtse

Heuvelrug, dit is de parallelweg van de busbaan.
 Slinger mee met de weg over de busbaan en aan de linkerkant ziet u de

Cultuurcampus verschijnen
 bij de stoplichten linksaf en dan weer 1e links: een grote parkeerplaats
 Via de Burchtpoort loopt u t/o Xenos in 1 minuut het binnenplein op,waar de

ingang INFORMATIECENTRUM ligt.
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How to reach the venue: Burchtpoort 16, 3452 MD

Vleuten (Vleuterweide)

Note!

The entrance of the building is situated at the rear end of the building (the side where a

tower decorated with blue glass bulbs is located). The local library of Vleuterweide is

also inside this building.

Traveling by Train:

From Utrect CS take the train to Vleuten. Leave station Vleuten by walking under the

tracks in the direction of Vleuterweide, via the street “Utrechtse Heuvelrug” (buslane).

It takes around 15 min to reach the library of Vleuterweide.

From the Vleuten train station one can as well take the bus (28) heading for Utrecht CS;

the library is just two stops from here (get off at the stop “centrum”)

Traveling by car - from the highway A2:

 Take exit 6 Ring/N230/Maarssen/Vleuten

 Follow the signs via Haarrijnse Rading to Vleuten

 This road becomes Utrechtseweg/N407

 At the first traffic lights go straight ahead in the direction Vleuterweide

 Next traffic lights turn right towards Vleuterweide

 Then you will be on the “Huis te Vleutenbaan” that is laid over a viaduct where

after it is named “Stroomrugbaan”

 after 100 m, at the traffic lights, turn left and drive parallel to the bus lane on the

Utrechtse Heuvelrug.

 Cars can be parked on the square near the School:

Amadeuslyceum/Cultuurcampus. The library is located at the rear side of the

Amadeuslyceum.

 Via the street Burchtpoort, the entrance of the library can be reached in 1 min.

(walk towards the tower decorated with the blue glass bulbs).

Traveling by car - from the highway A12:

 Take exit 14A, turn left and follow the signs for Harmelen.
 At first rounabout take the second exit to the N198 (Veldhuizerweg direction Shell

service station).
 Next rounabout take the 3rd exit heading for Vleuterweide.
 Follow the road up, which will take you over a canal and turn right at the traffic

lights entering the Landschapsbaan.
 On the Landschapsbaan at the traffic lights turn right to the Utrechtse

Heuvelrug, this runs parallel to the bus lane (line 28).
 Follow this drection (which means crossing the bus lane) until you see the School:

Amadeuslyceum/Cultuurcampus on your left.
 At the traffic lights take left and when you take left again you will be at a parking

lot, where you can park your car.
 Via the street Burchtpoort, the entrance of the library can be reached in 1 min.

(walk towards the tower decorated with the blue glass bulbs).


