HECCLA
Pand ZUIDSTEDE
Zadelstede 10
3431 JZ Nieuwegein
Kantoor 4.07 (4e etage)
Melden via intercom of via +31 6 317 88 464
Ingang Linkerdeur /
.
Wachtruimte halverwege gang aan de rechterkant

Openbaar Vervoer:
Vanaf Utrecht centraal station sneltram 60 of 61 richting Nieuwegein / IJsselstein. Uitstappen bij halte Nieuwegein
Centrum. Vanaf hier lopen in zuidwestelijke richting (schuin over grote parkeerplein) op de Schouwstede richting de
Zadelstede naar rode gebouw ZUIDSTEDE. De ingang zit midden in het rode gebouw.
Eigen Vervoer (vergeet de parkeermeters niet!, voor tips over gratis parkeren zie onderaan **). Bij de
Parkeermeters kun je maximaal 4 uur achtereen parkeren. Dus let erop in de pauze deze te verlengen.
Vanuit Breda U volgt de A27 richting Utrecht/Hilversum; vervolgens houdt u de A2 richting Amsterdam aan en
neemt de afslag Nieuwegein/IJsselstein; daarna houdt u Nieuwegein aan. Boven op de afslag gaat u bij de
stoplichten rechtsaf richting de Weg naar de Poort / Wijkerslootweg. U passeert vervolgens 2 kruispunten met
stoplichten. Bij de derde stoplichten (voor de voetgangersbrug (Weversbrug)) slaat u linksaf de Kapittelstede in.
* Vervolgens de eerste straat weer links (Hagestede). Aan uw linkerhand ziet u een groot parkeerterrein.
Het rode gebouw ZUIDSTEDE is HECCLA locatie.
Vanuit Arnhem U volgt de A12 richting Utrecht/Den Haag; vervolgens neemt u bij het knooppunt Oudenrijn
(Utrecht) de afslag naar de A2 richting 's-Hertogenbosch. Bij de afslag Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven verlaat u
de snelweg en houdt u Nieuwegein aan. U rijdt Nieuwegein via een grote bocht over het viaduct boven de A2 binnen
via de Weg naar de Poort / Wijkerslootweg. U passeert vervolgens 3 kruispunten met stoplichten. Bij de derde
stoplichten (precies voor de voetgangersbrug (Weversbrug) slaat u linksaf de Kapittelstede in.
Lees verder bij * (beschrijving vanuit Breda).
Vanuit Groningen U volgt de A28 richting Utrecht; u neemt de afslag A27 en vervolgens houdt u Den Haag A12 aan;
U neemt de afslag naar de A2 richting ’s-Hertogenbosch (knooppunt Oudenrijn). Bij de afslag
Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven verlaat u de snelweg en houdt u Nieuwegein aan. U rijdt Nieuwegein via een
grote bocht over het viaduct boven de A2 binnen via de Weg naar de Poort / Wijkerslootweg. U passeert vervolgens
3 kruispunten met stoplichten. Bij de derde stoplichten (precies voor de voetgangersbrug (Weversbrug) slaat u
linksaf de Kapittelstede in. Lees verder bij * (beschrijving vanuit Breda).

** Gratis parkeren in de wijk aan de overkant van de AC Verhoefweg. Dit kan onder andere in de straten Rijtuigdrift/
Koetsdrift/ en Karosdrift (zie pijl). Dan vervolgens over voetgangers-loopbrug de AC Verhoefweg oversteken. 3
minuten lopen (ook rolstoelvriendelijk).

