
Routebeschrijving Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn (gebouw Leidsche Rijn College)

Vanuit richting Den Bosch (A2), Arnhem (A12) en Den Haag (A12)
1 - Houd bij de ring Utrecht de parallelbaan (rechter rijstroken) aan richting Utrecht-centrum / Maarssen.
2 - Volg de A2 richting Amsterdam / Utrecht-Jaarbeurs.
3 - Neem afslag 8 richting Utrecht-Langerak.
4 - Ga bovenaan de afslag bij de verkeerslichten linksaf (“Ds. M.L. Kinglaan”) richting Langerak / Leidsche Rijn cen-

trum.
5 - Ga bij het volgende verkeerslichten rechtsaf (“Stadsbaan”) richting Langerak/ Leidsche Rijn centrum.
6 - Blijf de Stadsbaan volgen. Ga vlak voor de Stadsbaantunnel bij de verkeerslichten linksaf de Laurierweg op richting 

Parkwijk.
7 - Blijf deze weg volgen en steek direct na het bruggetje rechts de 

busbaan over op die kruising ziet u op de hoek al het schoolge-
bouw liggen.

8 - Neem net na het schoolgebouw (straat is: “Maartvlinder”) de 
eerste inrit aan de linkerkant naar de parkeerplaats. De ingang 
van de school is aan de linkerkant waar het Rank-bord buiten 
staat.

 Vanuit de richting Amsterdam, Maarssen (A2)
1 -  Houd bij de ring Utrecht de parallelbaan (rechter rijstroken) aan.
2 -  Volg de A2 richting Utrecht-centrum / Langerak.
3 -  Neem afslag 8 richting Langerak.
4 -  Ga bovenaan de afslag linksaf (“Stadsbaan”) richting Langerak / St Antonius Ziekenhuis / Leidsche Rijn centrum.
5 -  Zie verder bij punt 6 bij “Vanuit Richting Den Bosch”.

Vanuit Utrecht-stad
1 -  Begeef u vanuit de stad in westelijke richting (Kanaleneiland / Oog in Al) via de Graadt van Roggenweg / Weg der 

Verenigde Naties / Martin Luther Kinglaan richting De Meernbrug en volg de borden Langerak.
2 -  Zie verder bij punt 5 bij “Vanuit Richting Den Bosch”.

Met de fiets vanuit Utrecht-stad
1 -  In verband met werkzaamheden door de gemeente Utrecht is de fietsroute vanuit Utrecht-stad momenteel niet 

met zekerheid weer te geven. De volgende route raden wij desondanks aan:
2 -  Verlaat Utrecht-stad via de Dafne Schippersbrug in Oog in Al (Lessinglaan / Haydnlaan) en ga het Amsterdam-

Rijnkanaal over.
3 - Steek de Stadsbaan over
4 - Neem de eerste weg rechts (Rietsuikerweg), steek het water over en volg het lange fietspad (Kattenkruidweg)
5 - Schoolgebouw Leidsche Rijn College volgt vanzelf aan de linkerhand ter hoogte van de kruizing met de busbaan.
6 - Ga na de kruizing met de busbaan direct links en direct weer rechts.
7 - Zie verder bij punt 8 bij “Vanuit Richting Den Bosch”.

 Openbaar Vervoer
1 - Stadsbus lijn 28 richting “Vleuten Station”, uitstappen bij bushalte Korianderstraat. Het Leidsche Rijn College is 

naast de bushalte.

Adres Samenkomsten
Leidsche Rijn College, Maartvlinder 1, 3544 DA Utrecht.

Leidsche Rijn


