Route St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht

Met de auto
Vanuit heel Utrecht bent u met de auto binnen 15 minuten in het ziekenhuis.
U kunt gebruik maken van de ANWB routeplanner of u gebruikt onderstaande routebeschrijving.

Het ziekenhuis ligt vlak bij de snelweg A2. Let u op de A2 wel even op dat u de Ring A2/Utrecht volgt (dus niet
de hoofdrijbaan). Vanaf de Ring neemt u afslag 7, Leidsche Rijn Centrum. Vanaf afslag 7 op de A2 kunt u de
verwijzingen op de ANWB-borden volgen naar “H St. Antonius”.
Rijksweg A2 vanuit het zuiden (’s Hertogenbosch)
1. Op de A2 houdt u bij knooppunt Oudenrijn, rechts aan en volgt u de borden ‘Ring A2 / Utrecht/Maarssen
(afslagen 6 t/m 8). (Let op: neem dus niet de hoofdrijbaan richting Amsterdam, maar de parallelbaan ‘Ring A2’.)
2. Vervolgens houdt u bij de splitsing op de Ring links aan en volgt u de borden richting Maarssen, N230 / Ring
A2.
3. Vanaf de Ring A2 neemt u (na de tunnel) afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn Centrum’ en volgt u de verwijzing
op de borden 'H St. Antonius'.
4. Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf het Lageweideviaduct op (A2 over).
5. Bij de verkeerslichten op het viaduct gaat u rechtdoor, de Soestwetering op.
6. Bij de volgende verkeerslichten op de Soestwetering gaat u ook rechtdoor.
7. Bij de volgende verkeerslichten ziet u het ziekenhuis al rechts voor u liggen, maar u rijdt rechtdoor.
8. Als u langs het ziekenhuis bent gereden, gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf het ziekenhuisterrein op
richting parkeergarage.
9. U kunt medereizigers voor de hoofdentree afzetten in de “Kiss & Ride” zone, of u rijdt voor het pand langs en
gaat rechtsaf de parkeergarage in, waar ruime parkeergelegenheid is.
10. Op de eerste verdieping in de parkeergarage vindt u de ingang van het ziekenhuis. U loopt dan direct de
eerste verdieping van het ziekenhuis in, waar zowel de algemene receptie als alle poliklinieken te vinden zijn.

Rijksweg A2 vanuit het noorden (Amsterdam)
1. Op de A2 houdt u rechts aan: ‘Ring Noord/West’ en u volgt de borden richting Maarssen / Utrecht (afslagen
6 t/m 8). (Let op: neem dus niet de hoofdrijbaan van de A2 richting ‘s Hertogenbosch, maar de parallelbaan
‘Ring Noord/West’)
2. Vervolgens houdt u bij de splitsing op de Ring links aan: “Ring West” richting Utrecht.
3. Vanaf de Ring A2 neemt u afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn Centrum’.
4. Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u rechtsaf de Soestwetering op.
Lees verder vanaf punt 6 hierboven

Rijksweg A12 vanuit het oosten (Arnhem)
1. Houd bij knooppunt Lunetten rechts aan en volg de borden Ring Utrecht (Zuid)/Den Haag/A12.
2. Houd vervolgens rechts aan en volg de borden voor Ring Utrecht / A2.
3. Daarna houdt u links aan en volgt u de borden richting Maarssen, N230/Ring A2.
4. Vanaf de Ring A2 neemt u (na de tunnel) afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn Centrum’ en volgt u de verwijzing
op de borden 'H St. Antonius'.
5. Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf het Lageweideviaduct op (A2 over).
6. Bij de verkeerslichten op het viaduct gaat u rechtdoor, de Soestwetering op.
Lees verder vanaf punt 6 hierboven

Rijksweg A12 vanuit het westen (Den Haag)
1. Houd bij knooppunt Oudenrijn rechts aan richting A2 Ring Utrecht (afslag 16 t/m18).
2. Houd vervolgens links aan naar de Ring A2 (afslag 16 t/m 18) richting Amsterdam.
3. Neem daarna de afslag Ring Utrecht (West) richting Amsterdam.
4. Vanaf de Ring A2 neemt u (na de tunnel) afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn Centrum’ en volgt u de verwijzing
op de borden 'H St. Antonius'.
5. Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf het Lageweideviaduct op (A2 over).
6. Bij de verkeerslichten op het viaduct gaat u rechtdoor, de Soestwetering op.
Lees verder vanaf punt 6 hierboven

Parkeren

In de parkeergarage naast het ziekenhuis in Utrecht kunt u tegen betaling parkeren (ook voor de
invalidenparkeerplaatsen). Het eerste kwartier kunt u vrij uitrijden. Vanaf de eerste etage in de parkeergarage
heeft u direct toegang tot de eerste verdieping van het ziekenhuis, waar ook de centrale receptie en de
poliklinieken zich bevinden.
De invalidenparkeerplaatsen bevinden zich in de parkeergarage op de eerste etage, dicht bij de ingang van het
ziekenhuis. Op iedere etage van de parkeergarage zijn rolstoelen tot uw beschikking.
Oplaadpunten elektrische auto's
In de parkeergarage zijn een aantal parkeerplaatsen met oplaadpunt beschikbaar voor elektrische auto's.

Met het openbaar vervoer
Zowel per trein als per bus is ons ziekenhuis in Utrecht (Soestwetering 1) gemakkelijk bereikbaar.
Trein
De Sprinter tussen Utrecht Centraal en Woerden stopt op Station Leidsche Rijn dat op 600 meter van het
ziekenhuis ligt. Bij Station Leidsche Rijn Centrum is een busstation. U kunt ervoor kiezen om vanaf hier de bus
te nemen naar het ziekenhuis (lijn 19 of 39, uitstappen halte Jazzsingel of Soestwetering), u kunt hier een OVfiets huren (3 min fietsen; www.ov-fiets.nl), of u kunt te voet naar het ziekenhuis gaan. (ca. 10 min. lopen).
Bus
Lijnen 19 en 39 ri. Leidsche Rijn/Maarssen stoppen vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis bij halte
Soestwetering of Jazzsingel

Voor een actueel ov-reisadvies op maat kunt u het beste gebruik maken van een reisplanner. Kijk hiervoor op
de website van U-OV. U kunt ook kijken op www.9292.nl of bellen naar 0900-9292 (€ 0,70 p/m, max. € 14,00).

Fiets
Komt u met de fiets naar het ziekenhuis dan kunt u de fietsroute, die voor u het meest gunstig is, opzoeken op
de site van de fietsersbond. Ga naar: www.fietsersbond.nl/routeplanner U kunt uw fiets in de fietsenstalling
plaatsen die zich nabij de hoofdentree van het ziekenhuis bevindt.

