
 

    

 

 

Routebeschrijving Mediquest 

Burgemeester Reigerstraat 89 

3581 KP, Utrecht 

088 126 39 00 

Mediquest is gevestigd in het pand ‘De Burgemeester’: 

 

Komt u met het openbaar vervoer? 

Ons kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht Centraal heeft u 2 opties: 

1. U kunt vanaf Utrecht CS bus 8 nemen richting Wilhelminapark via Diakonessenhuis en 

uitstappen bij bushalte Burgemeester Reigerstraat.  

2. Op Utrecht Centraal kunt u ook een OV-fiets huren. Dit doet u in de ondergrondse 

fietsenstalling. Ons kantoor ligt op ongeveer een kwartier fietsen van het station.  

Komt u met de auto? 

Let op: in de omgeving van ons pand geldt overal betaald parkeren. 

Vanuit Amsterdam / Haarlem  

 Volg de A2 richting Utrecht  

 Blijf ter hoogte van Utrecht de A2 volgen tot de afslag A12 Rotterdam-Den Haag-Arnhem 
(knooppunt Oudenrijn).  

 Neem deze afslag en hou de A12, richting Houten/Arnhem, aan  

 Neem vervolgens de afslag Houten (afrit 18)  

 Rij de rotonde driekwart, volg het bord Lunetten-Hoograven-Galgenwaard (Waterlinieweg), 
en neem de afslag Stadion.  

 Ga bij de eerste stoplichten linksaf onder de weg door en bij het volgende stoplicht rechtsaf 
de Adriaan van Ostadelaan op.  

 Ga vervolgens twee keer bij de stoplichten rechtdoor.  

 Volg de weg met de bocht naar rechts de Julianalaan op. Op de rotonde neemt u de tweede 
afslag naar Wilhelminapark.  

 Rij de volgende rotonde driekwart. U rijdt de Burgemeester Reigerstraat in.  

 Direct links vindt u het gebouw ‘De Burgemeester’, waar wij gevestigd zijn.  



 

    

 

 

Vanuit Rotterdam  

 Volg de A12 richting Utrecht tot de afslag A12 Rotterdam-Den Haag-Arnhem (knooppunt 
Oudenrijn).  

 Neem deze afslag en hou de A12, richting Houten/Arnhem, aan  neem vervolgens de afslag 
Houten (afrit 18)  

 Rij de rotonde driekwart, volg het bord Lunetten-Hoograven-Galgenwaard (Waterlinieweg), 
en neem de afslag Stadion.  

 Ga bij de eerste stoplichten linksaf onder de weg door en bij het volgende stoplicht rechtsaf 
de Adriaan van Ostadelaan op.  

 Ga vervolgens twee keer bij de stoplichten rechtdoor.  

 Volg de weg met de bocht naar rechts de Julianalaan op. Op de rotonde neemt u de tweede 
afslag naar Wilhelminapark.  

 Rij de volgende rotonde driekwart. U rijdt de Burgemeester Reigerstraat in.  

Vanuit Amersfoort  

 Volg de A28 richting Utrecht - Centrum - Rijnsweerd.  

 Sla aan het eind, bij het stoplicht rechtsaf en volg het bord Rijnsweerd - Wittevrouwen. U komt 
uit bij de rotonde "de Berekuil".  

 Rij de rotonde driekwart rond (let op: dit is de vierde afslag) richting Wilhelminapark.  

 Sla linksaf de Prinsessenlaan in.  

 Ga de derde weg rechts en dan direct links (Oudwijk).  

 Volg deze weg langs het Wilhelminapark tot de rotonde waar u schuin rechts gaat. U rijdt de 
Burgemeester Reigerstraat in.  

 Direct links vindt u het gebouw ‘De Burgemeester’, waar wij gevestigd zijn.  

Vanuit Breda en Den Bosch  

 Volg vanuit Breda de A27, en vanuit Den Bosch de A2 richting Utrecht.  

 Volg bij knooppunt Everdingen de borden A27 Utrecht-Almere.  

 Neem bij knooppunt Lunetten de afslag A12 - Den Haag - Arnhem - Jaarbeurs en volg de 
borden Den-Haag.  

 Neem daarna de afslag Nieuwegein-Houten-Utrecht (afrit 16 t/m/ 18, Ring Utrecht Zuid) en 
daarna de afslag Houten (afrit 18).  

 Volg bij de rotonde het bord Lunetten-Hoograven-Galgenwaard naar de Waterlinieweg.  

 Neem vervolgens de afslag Stadion.  

 Ga bij de eerste stoplichten linksaf onder de weg door en bij het volgende stoplicht rechtsaf 
de Adriaan van Ostadelaan op.  

 Ga vervolgens twee keer bij de stoplichten rechtdoor.  

 Volg de weg met de bocht naar rechts de Julianalaan op. Op de rotonde neemt u de tweede 
afslag naar Wilhelminapark.  

 Rij de volgende rotonde driekwart. U rijdt de Burgemeester Reigerstraat in.  

 Direct links vindt u het gebouw ‘De Burgemeester’, waar wij gevestigd zijn.  

Vanuit Arnhem  

 Volg de A12 richting Utrecht. Neem bij knooppunt Lunetten de afslag Nieuwegein-Breda (afrit 
16 t/m 18, Ring Utrecht Zuid).  

 Volg eerst de borden Nieuwegein en neem de afslag Houten / Lunetten (afrit 18).  

 Volg bij de rotonde het bord Lunetten-Hoograven-Galgenwaard naar de Waterlinieweg.  

 Neem vervolgens de afslag Stadion.  

 Ga bij de eerste stoplichten linksaf onder de weg door en bij het volgende stoplicht rechtsaf 
de Adriaan van Ostadelaan op.  


