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We support the quality of working life

Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen,

Enschede, Goes, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Zwolle

 

 

 
 

Routebeschrijving Ascender Utrecht  

Vleutenseweg 386, 3532 HW Utrecht, 030 – 25 22 792 

Klik hier voor Google Maps. 
  

Met de auto vanuit de richtingen Arnhem/Den Haag A12/Den Bosch A2 

- Op de A12, volg de borden Amsterdam via de A2. 

- Op de A2 (ring West) neemt u afslag 7 (Utrecht-Centrum/ Utrecht-Leidsche Rijn Centrum). 

Let op, dit is samengevoegde afslag, afrit 6 t/m 8. 

- Bovenaan de afslag bij de stoplichten slaat u rechtsaf, richting Centrum/ Lage Weide/ 

Muziek Theater.  

- Zie vervolgroute. 

 
Met de auto vanuit de richting Amsterdam A2  

- Op de A2 richting Den Bosch (ring West) neemt u afslag 7 (Utrecht-Centrum/ Utrecht-

Leidsche Rijn Centrum). Let op, dit is een samengevoegde afslag, afrit 6 t/m 8. 

- Bovenaan de afslag bij de stoplichten linksaf slaan, richting Centrum/ Lage Weide/ Muziek 

Theater.  

- U rijdt over de A2, stoplichten rechtdoor.  

- Zie vervolgroute. 

 

Vervolgroute 

- Bij de volgende stoplichten gaat u de eerste rechts richting Centrum (Wolfgang Pauliweg).  

- Deze weg (parallel aan de A2) gaat over in de Vleutensebaan, en volgt u tot over de gele 

brug, u rijdt nu op de Vleutenseweg.  

- Na de brug de eerste stoplichten rechtdoor, daarna bij de tweede stoplichten rechts 

voorsorteren (rechts ziet u de Gamma), u moet na de stoplichten op de middelste baan 

terechtkomen. 

- Steekt u rechtdoor het kruispunt over richting Centrum, u bent nog steeds op de 

Vleutenseweg. 

- Onze ingang bevindt zich nummer 386 (via een trap). (Betaald) Parkeren kan in de 

omliggende straten. Indien u slecht ter been bent, kunt u dit aangeven; wij helpen u graag. 

 

Met het openbaar vervoer 

Reist u met de trein, dan kunt u het beste uitstappen op Utrecht Centraal Station.  

Met streeklijnen 19 (halte C9) richting Terwijde of 37, 38 (halte C9) richting Maarssen NS, of 

28 (halte G3), stapt u uit bij halte Van Koetsveldstraat (ca. 5 minuten van Centraal Station).  

Loop door in de rijrichting aan de linkerkant van de weg; u passeert restaurant in-Stock en 

loopt langs het pand van TOO. Na 100 m ziet u aan uw linkerhand het pand waarin Ascender 

haar hoofdkantoor heeft. Het pand ligt tegen het pand van TOO Office Operators aan en is te 

herkennen aan vlaggen van diverse bedrijven aan de gevel. De hoofdingang bevindt zich aan 

de Vleutenseweg 386 (via een trap). Indien u slecht ter been bent, kunt u dit aangeven; wij 

helpen u graag. 

 

 

 

https://www.google.nl/maps/dir/Vleutenseweg+386,+3532+HW+Utrecht/Vleutenseweg+386,+Utrecht/@52.0938821,5.088554,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c66f7732123fdd:0xb4fef0aabeed927a!2m2!1d5.0907427!2d52.0938821!1m5!1m1!1s0x47c66f7732123fdd:0xb4fef0aa


psychologen en coaches voor werkactivering

A s c e n d e r
ervaren

t 030-252 27 92       info@ascender.nl    www.ascender.nl

 

 

 

 

 

 


