Einsteinbaan 1
3430 BL NIEUWEGEIN
Tel. 030 – 605 36 44
De VMRG is gevestigd in het pand van de Metaalunie

ROUTEBESCHRIJVING
Uit de richtingen Den Haag/Rotterdam
(A12) en Amsterdam (A2):
- volg bij knooppunt Oudenrijn de
Ring Utrecht (zuid) richting
Nieuwegein
- neem afrit 16 (Nieuwegein)
- ga rechtsaf, volg de weg en ga bij de
tweede verkeerslichten linksaf
(Symfonielaan) richting Plettenburg
- rij vlak voor het Structuurviaduct
rechtsaf de Einsteinbaan (04) op
Uit de richting ’s-Hertogenbosch (A2):
- neem afrit 9 (Nieuwegein), ga
rechtsaf en volg de weg tot deze
eindigt in een T-splitsing
- ga linksaf richting Utrecht/Houten
en voorbij het Shell-tankstation bij
het bord Plettenburg-Oost rechtsaf
- ga bij de T-splitsing links
- volg de weg; de eerste weg links na
het Structuurviaduct is de
Einsteinbaan (04)
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
- volg de weg; na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal ziet u aan uw rechterhand het gebouw van de
Metaalunie (in dit gebouw is de VMRG gevestigd)
- ga bij het bord Plettenburg-Oost linksaf
- volg de weg; de eerste weg links na het Structuurviaduct is de Einsteinbaan (04)
Uit de richting Breda/Gorinchem (A27):
- neem afslag Nieuwegein
- Nieuwegein aanhouden
- bij de verkeerslichten rechtsaf, richting bedrijventerrein Plettenburg
- blijf de weg volgen tot het gemeentehuis (Plettenburg-Oost)
- de weg eindigt in een T-splitsing, ga bij de T-splitsing rechts
- volg de weg; de eerste weg links na het Structuurviaduct is de Einsteinbaan (04)
Openbaar vervoer (vanaf Centraal Station Utrecht):
- bus 66 en 65 tot halte begraafplaats Noorderveld (Structuurbaan)
- sneltram richting Nieuwegein/IJsselstein tot halte Zuilenstein. Lopen via Symfonielaan/ Structuurbaan
(ongeveer 20 minuten)

