
 

 
 

 

 

ROUTEBESCHRIJVING MALIEBAAN 50B 

 

Komende met openbaar vervoer, vanaf Station Utrecht Centraal: 

(ca 15 minuten) 

 busstation stadsvervoer jaarbeurszijde (Perron D) aan houden 

 opstappen jaarbeurszijde, Perron D2, buslijn 8 

 uitstappen halte Maliebaan, Utrecht 

 loop richting het kruispunt en sla linksaf (Kookwinkel Potten & Pannen). 

 na 200m is nr. 50b aan uw linkerhand 

 

Komende met eigen vervoer vanaf de A27 vanaf Almere/Hilversum: 

 neem afslag 30 richting Centrum/De Bilt 

 volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Biltse Rading (borden naar 

de Sartreweg 

 neem op de rotonde de 2e afslag 

 vervolg de weg naar de Museumlaan 

 neem op de rotonde de 2e afslag naar de Maliebaan 

 de bestemming bevindt zich rechts 

 

Komende met eigen vervoer vanaf de A28 vanaf Amersfoort: 

 neem de afslag Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum te nemen 

 ga rechtsaf de Waterlinieweg op 

 zie verder vanaf * 

 

Komende met eigen vervoer vanaf de A12 vanaf Den Haag/Rotterdam: 

 neem Afslag 18 richting Houten 

 volg de borden naar Hoograven/Lunetten/Houten 

 neem op de rotonde de 3e afslag naar Waterlinieweg 

 zie verder vanaf * 

 

Komende met eigen vervoer vanaf de A12 vanaf Arnhem: 

• neem afslag 16, knooppunt Lunetten, richting Nieuwegein  

• volg de borden naar Hoograven/Lunetten/Houten  

• neem op de rotonde de 1e afslag naar Waterlinieweg  

• zie verder vanaf * 

 

Komende met eigen vervoer vanaf de A2 (beide richtingen): 

 neem afslag Knooppunt Oudenrijn naar A12 richting amersfoort/Arnhem 

 volg de broden naar Hoograven/Lunetten/Houten 

 neem op de rotonde de 3e afslag naar Waterlinieweg 

 zie verder vanaf * 

 

* 

 neem op de rotonde de 4e afslag 

 vervolg de weg naar de Museumlaan 

 neem op de rotonde de 2e afslag naar de Maliebaan 



 

 de bestemming bevindt zich rechts 

Parkeren: Er is parkeergelegenheid in de omgeving. 
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Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht, telefoon: 030-2515790 
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