	
  

Routebeschrijving naar DeFabrique Evenementenlocatie
Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
A2 Komende uit de richting ’s Hertogenbosch, Den Haag en Arnhem naar Amsterdam
A2 Komende uit de richting Amsterdam naar Utrecht
§

§
§
§
§

Neem op de A2 afslag 6, richting Ring Utrecht Noord/ Maarssen/ Vleuten.
Let op: verkeer voor afslag 6 moet vanaf knooppunt Oudenrijn (ter hoogte van
centrum Utrecht) voorsorteren op de parallelrijbaan.
Volg aan het eind van de afslag de richting Maarssen. U bevindt zich nu op de
Zuilense Ring, N230.
U neemt na circa 150 meter de eerste afslag naar rechts Maarssenbroek/ Lage
Weide/ Industrie Gebied Maarssen.
Onderaan de afslag gaat u bij de stoplichten rechtdoor.
Na ongeveer 150 meter neemt u de eerste afslag links
(Maarssenbroeksedijk/Westkanaaldijk) en u rijdt de Niels Bohrweg op.

A27 Komende uit de richting Hilversum naar Utrecht
§
§
§
§
§
§

Neem afslag 31, richting Maarssen/ Ring Utrecht Noord N230. Vervolgens de Ring
Utrecht N230 richting Maarssen.
De N230 blijft u circa 8 km volgen tot u over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (U ziet
DeFabrique® aan uw linkerhand.)
Na het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/
Lage Weide/ Industrie gebied.
Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
Na circa 250 meter bij de tweede stoplichten slaat u links af (Richting
Westkanaaldijk).
Na circa 150 meter neemt u de eerste afslag links
(Maarssenbroeksedijk/Westkanaaldijk). U rijdt de Niels Bohrweg op.

A28 Komende uit de richting Amersfoort richting Utrecht
§
§
§
§
§
§
§

U neemt de afslag Ring Utrecht richting Hilversum, de A28 gaat hier over in de A27.
Hierna neemt u de afslag Ring Utrecht Noord/ Veemarkt/ Hilversum. U blijft de Ring
Utrecht volgen tot afslag 31 (N230 Maarssen).
De N230 blijft u circa 8 km volgen tot u over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (U ziet
DeFabrique® aan uw linkerhand).
Na het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/
Lage Weide/ Industrie gebied.
Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
Na circa 250 meter slaat u bij de tweede stoplichten links af (Richting
Westkanaaldijk).
Na circa 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk
/Westkanaaldijk). U rijdt de Niels Bohrweg op.
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