
ROUTEBESCHRIJVING RSM - VESTIGING UTRECHT
Vanuit de richting Arnhem (A12)
Houd bij knooppunt Lunetten  de Ring Zuid, Utrecht-
centrum/Nieuwegein afrit 16 t/m 18 aan. Volg de borden 
Ring Utrecht (zuid) Jaarbeurs/Centrum en neem afrit 
18 richting Hoograven/Lunetten/Industrieterrein 
Nieuwegein/Houten. 
Ga op de rotonde richting Hoograven/Lunetten (eerste 
afslag). Dit is de Waterlinieweg. Volg de Waterlinieweg 
rechtdoor tot rotonde De Berekuil. Neem op de rotonde 
de vierde afslag richting Wilhelminapark. Ga na 100 meter 
bij de verkeerslichten linksaf en houd direct rechts aan. 
Ga over het spoor en neem de rotonde driekwart en rijd 
de Maliebaan op. Bij de verkeerslichten op de kruising met 
de Nachtegaalstraat rechtdoor. Bij de rotonde rechtsaf de 
Maliesingel op. U vindt ons pand aan uw rechterhand.

Vanuit de richting Breda A27
Volg de A27 richting Almere en neem voorbij knooppunt 
Lunetten de afslag naar de A12 richting Den Haag/
Utrecht-centrum.  Volg de borden Ring Utrecht (zuid) 
Jaarbeurs/Centrum en neem afrit 18 richting Hoograven/
Lunetten/Industrieterrein Nieuwegein/Houten. 
Ga op de rotonde richting Hoograven/Lunetten (eerste 
afslag). Dit is de Waterlinieweg. Volg de Waterlinieweg 
rechtdoor tot rotonde De Berekuil. Neem op de rotonde 
de vierde afslag richting Wilhelminapark. Ga na 100 meter 
bij de verkeerslichten linksaf en houd direct rechts aan. 
Ga over het spoor en neem de rotonde driekwart en rijd 
de Maliebaan op. Bij de verkeerslichten op de kruising met 
de Nachtegaalstraat rechtdoor. Bij de rotonde rechtsaf de 
Maliesingel op. U vindt ons pand aan uw rechterhand.

Vanuit de richting Amsterdam en Den Bosch (A2) 
Houd op knooppunt Oudenrijn Ring Utrecht (zuid) 
richting Arnhem A12 aan. Volg de borden Ring Utrecht 
en neem afrit 18 richting Hoograven/Lunetten/
Industrieterrein Nieuwegein/Houten.  Ga op de rotonde 
richting Hoograven/Lunetten (derde afslag). Dit is de 
Waterlinieweg. Volg de Waterlinieweg rechtdoor tot 
rotonde De Berekuil. Neem op de rotonde de vierde afslag 
richting Wilhelminapark.  
Ga na 100 meter bij de verkeerslichten linksaf en  
houd direct rechts aan.  Ga over het spoor en neem 
de rotonde driekwart en rijd de Maliebaan op. Bij de 
verkeerslichten op de kruising met de Nachtegaalstraat 
rechtdoor. Bij de rotonde rechtsaf de Maliesingel op. U 
vindt ons pand aan uw rechterhand.

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht CS stoppen de lijnen 5, 8, 28, 128 én 
een aantal streekbussen (51, 52, 53, 55, 74, 77) bij de 
schouwburg: halte ‘Stadsschouwburg’. 
Houd de autorijbaan aan uw linkerkant en sla rechtsaf de 
Maliesingel in. U vindt ons pand na circa 5 minuten (400 
meter) aan uw linkerhand.
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