
ROUTEBESCHRIJVING
CENTRAAL VAKBONDSHUIS FNV
Hertogswetering 159  
3543 AS Utrecht 
Telefoonnummer 088 - 368 0 368

Is de Hertogswetering nog niet opgenomen in uw navigatiesysteem? Voer dan ‘Proostwetering’ in om in 

de buurt te komen. 

MET DE AUTO 

VANUIT UTRECHT (A2) 
• Neem de A2 richting Amsterdam. 

• Neem afslag 6+7 (Ring Utrecht/ De Wetering). 

• Neem na 100 meter afslag 7 (Het Zand/ De Wetering). 

• Ga bovenaan de afslag bij de verkeerslichten linksaf. 

• Volg de weg (= Soestwetering), ga bij de verkeers-

lichten rechtdoor; de weg maakt een bocht naar 

links. 

• Ga bij het 3e verkeerslicht ná deze bocht naar links, 

richting McDonald’s en vóór McDonald’s naar rechts 

richting de FNV. 

• Bezoekers van de FNV kunnen parkeren bij The Wall 

en kunnen bij het verlaten van het Centraal Vak-

bondshuis een uitrijkaart krijgen.

VANUIT AMSTERDAM (A2) 
• Neem de A2 richting Utrecht. 

• Neem de parallelbaan ter hoogte van afslag 6 

(Maarssen) t/m 8. 

• Vervolgens afslag 7 (Leidsche Rijn/ Utrecht  

Centrum/....) 

• Ga bij de verkeerslichten rechtsaf. 

• Volg de weg (= Soestwetering), ga bij de verkeers-

lichten rechtdoor; de weg maakt een bocht naar 

links. 

• Ga bij het 3e verkeerslicht ná deze bocht naar links, 

richting McDonald’s en vóór McDonald’s naar rechts 

richting de FNV. 

• De parkeergarage links is voor medewerkers;  

bezoekers kunnen boven op het parkeerdek  

parkeren. Neem daarvoor de helling naar boven. 

VANUIT HILVERSUM (A27) 
• Neem de A27 richting Utrecht. 

• Neem afslag 31 (Ring Utrecht Noord/ Maarssen). 

• Ga bij de verkeerslichten rechtsaf. 

• Volg de N230 (via de Albert Schweitzerdreef die 

overgaat in de Karl Marxdreef). 

• Ga aan het einde van de weg bij de rotonde recht-

door richting Maarssen (Zuilense ring). 

• Volg - net voor de A2 - de borden De Wetering/ Vleuten. 

• Ga over de A2 bij de 2e stoplichten linksaf (Nieuwe 

Wetering). 

• Ga bij de T-splitsing rechtsaf (Proostwetering die 

overgaat in de Hertogwetering). 

• Na een paar honderd meter ziet u links The Wall; 

helemaal op het eind (ná McDonald’s) zit de inrit naar 

de FNV. 

• De parkeergarage links is voor medewerkers;  

bezoekers kunnen boven op het parkeerdek parke-

ren. Neem daarvoor de helling naar boven. 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

MET DE BUS
De dichtstbijzijnde haltes zijn Soestwetering (bus 10, 

19, 30, 48) en Jazzsingel (bus 19, 39). De lijnen 19 en 

39 rijden van en naar station Utrecht CS. 

Zie www.9292.nl.  

MET DE TREIN
Er rijden treinen tussen Utrecht Leidsche Rijn en 

Utrecht CS en tussen Utrecht Leidsche Rijn en Woer-

den/Den Haag. Zie www.9292.nl. De loopafstand van/

naar het station is circa 8 minuten. 


