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Openbaar Vervoer 

Neem op het station Utrecht Centraal aan de jaarbeurszijde bus 37 richting Maarssen Station. Stap 

uit op halte ‘Zonnebaan’. Deze busrit duurt ongeveer 25 minuten. 

Lopen vanaf de bushalte 

• Bij het uitstappen van de bus, steek je de weg over en ga je onder het viaduct door.  

• Direct na het viaduct neem je het voetpad naar rechts.  

• Na het bruggetje steek je de ronde parkeerplaats van Pepsico over en hou je rechts aan.  

• Aan het einde van deze straat ga je naar links.  

• Direct links zie je de ingang van Zonnebaan 39. 
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Auto 

Vanuit de richting Amsterdam: 

Volg de A2 in de richting Utrecht. Neem afslag 6: Utrecht-Noord, Maarssen (N230/E35/A2). Draai bij 

de verkeerslichten linksaf de Zuilense Ring op. 

Lees onderaan verder... 

 

Vanuit de richting 's-Hertogenbosch: 

Op de A2 neemt u de afslag 6 Maarssen/Vleuten Ring N230. Op het einde van de afrit gaat u bij de 

stoplichten rechtsaf de Zuilense ring op.  Lees onderaan verder.  

Vanuit de richting Amersfoort: 

Volg vanaf knooppunt Hoevelaken de A28 richting Utrecht. Volg vanaf knooppunt Lunetten de afslag 

A12 richting Utrecht/Amsterdam. Op knooppunt Oudenrijn neemt u de afslag A2 richting Utrecht. 

Neem op de A2 de afslag Utrecht-Noord, Maarssen (N230/E35/A2). Draai bij de verkeerslichten 

rechtsaf de Zuilense Ring op. 

Lees onderaan verder...  

Wanneer u op de Zuilense Ring rijdt: 

Neem na de verkeerslichten de eerste afslag rechts (Ind.terrein Lage Weide). Blijf rechtdoor rijden. 

Neem na het tweede verkeerslicht de eerste afslag rechts. U rijdt nu op de Savannahweg. Blijf 

rechtdoor rijden en ga op de T-splitsing rechtsaf. Ga vervolgens de eerste weg naar links. Volg de 

bocht naar rechts. Na ongeveer 500 meter bevindt zich Zonnebaan 39.  De LFB is gevestigd op de 

begane grond. 

 

 


