
 

 

 

 

 

 

ROUTEBESCHRIJVING 
 

Eigen vervoer: Vanuit A'dam (A2) en Rotterdam/Den Haag (A12) 
Bij het verkeersplein Oudenrijn (Utrecht) volgt u de A2 richting 's Hertogenbosch; na 

ca. 9 km neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid (afrit 10), ruim vóór de Lekbrug bij Vianen. 
 Aan het einde van de afrit gaat u linksaf en na ca.700 meter, bij het derde 

stoplicht,slaat u rechtsaf en vervolgens de 1e weg rechts. 
 Halverwege deze weg vindt u de hoofdingang van ‘t Veerhuis. 

 Vanaf Hilversum/Amersfoort (A27-A28) 

Volg bij Utrecht de bewegwijzering richting Breda-Gorinchem 

U neemt de afrit 28 Nieuwegein. Einde afrit rechts, richting Nieuwegein. 

Bij 1
e
 stoplichten rechtdoor (dus NIET de aangegeven route naar rechts: 

’Nieuwegein-Z.,Vreeswijk’ volgen). 
Bij T-splitsing links richting Vianen A2 (’s Gravenhoutseweg) 
Vervolgens neemt u de afslag Lekboulevard. 
Na de afslag, 1

e
 weg rechts. Halverwege vindt u de hoofdingang van ‘t Veerhuis 

 Vanuit Arnhem (A-12): 
Neemt u bij Utrecht de afslag richting Breda-Gorinchem (A27), vervolgens neemt u de 

afrit 28 Nieuwegein. Einde afrit rechts, richting Nieuwegein. 

Bij 1
e
 stoplichten rechtdoor (dus NIET de aangegeven route naar rechts: 

’Nieuwegein-Z.,Vreeswijk’ volgen). 
Bij T-splitsing links, richting Vianen A2 (’s Gravenhoutseweg) 
Vervolgens neemt u de afslag Lekboulevard. 
Na de afslag, 1

e
 weg rechts. Halverwege vindt u de hoofdingang van ‘t Veerhuis 

 Vanuit 's Hertogenbosch (A2) 
Richting Amsterdam/Utrecht-West aanhouden (A2) en direkt over de Lekbrug bij 
Vianen neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid. Bij de stoplichten aan het einde van de afrit 
slaat u linksaf en na ca. 500 meter, bij het tweede stoplicht, gaat u rechtsaf en 
vervolgens de 1e weg rechts. Halverwege deze weg vindt u de hoofdingang van 't 
Veerhuis. 

Vanuit Breda (A27) 
 Doorrijden tot afrit 28 Nieuwegein. Einde afslag richting Nieuwegein volgen. 

Bij 1
e
 stoplichten rechtdoor (dus NIET de aangegeven route naar rechts: 

’Nieuwegein-Z.,Vreeswijk’ volgen). 
Bij T-splitsing links richting Vianen A2 (’s Gravenhoutseweg) 
Vervolgens neemt u de afslag Lekboulevard. 
Na de afslag, 1

e
 weg rechts. Halverwege vindt u de hoofdingang van ‘t Veerhuis 

 

Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht CS neemt u de sneltram naar Nieuwegein-Zuid. Schuin  
 tegenover de eindhalte vindt u 't Veerhuis. Vanaf Utrecht CS rijden er tevens bussen 

naar ’t Veerhuis. 
 Voor de meest recente vertrek/aankomsttijden kunt u het beste kijken op 

www.9292ov.nl.  
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