Routebeschrijving naar
FroQ, Westkanaaldijk 6,
3542 DA Utrecht
A2, komende uit de richting
Amsterdam naar Utrecht
• Neem de afslag Maarssen nr. 6 (Maarssen/ Ring
Utrecht/ N230). Bovenaan de afrit slaat u bij
de stoplichten linksaf. u bevindt zich nu op de
Zuilense Ring, N230.
• Neem na circa 150 meter rechts de afslag naar
Maarssenbroek/ Lage Weide/ Industriegebied
Maarssen.
• Onderaan de afslag gaat u bij de stoplichten
rechtdoor.
• Na ongeveer 150 meter gaat neemt u de eerste
afslag links (Maarssen Industriegebied) en u
rijdt zo de Niels Bohrweg op.
• Deze volgt u onder de tunnel door tot aan
het Amsterdam-Rijnkanaal, waar u de weg
met de bocht mee naar links volgt, richting de
Westkanaaldijk.
• FroQ zit na ongeveer 350 meter aan de
linkerkant op Westkanaaldijk 6.
• u kunt parkeren op de parkeerplaats naast het
pand, door links door het hek te rijden.

A2, komende uit de richting
Utrecht (A2 Den Bosch , A12
Arnhem, A12 Den Haag/
Rotterdam)
•N
 eem de A2 richting Amsterdam.
•N
 eem de afslag Maarssen nr. 6 (Maarssen/ Ring
Utrecht/ N230). Bovenaan de afrit slaat u bij de
stoplichten rechtsaf. u bevindt zich nu op de
Zuilense Ring, N230.
•N
 eem na circa 100 meter rechts de afslag naar
Maarssenbroek/ Lage Weide/ Industriegebied
Maarssen
•O
 nderaan de afslag gaat u bij de stoplichten
rechtdoor.
•N
 a ongeveer 150 meter neemt u de eerste
afslag links (Maarssen Industriegebied) en u
rijdt zo de Niels Bohrweg op.
•D
 eze volgt u onder de tunnel door tot aan
het Amsterdam-Rijnkanaal, waar u de weg
met de bocht mee naar links volgt, richting de
Westkanaaldijk.
• F roQ zit na ongeveer 350 meter aan de
linkerkant op Westkanaaldijk 6.
•u
 kunt parkeren op de parkeerplaats naast het
pand, door links door het hek te rijden.
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A27, komende uit de richting
Hilversum naar Utrecht

A28, komende uit de richting
Amersfoort richting Utrecht

• Neem de afslag Maarssen ring Utrecht Noord
N230 (afrit 31) en vervolgens de ring Utrecht
N230 richting Maarssen.

•A
 fslag ring Utrecht (Noord) richting Hilversum
volgen, de A28 gaat over in A27.

• De N230 gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Neem dan de 1e afslag rechts richting
Maarssenbroek/ Lage Weide.
• Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt
rechts en onder het viaduct door de 1e weg
links.
• Deze weg volgt u tot aan het kruispunt waar u
rechtsaf gaat, de Maarssenbroeksedijk op.
• Aan het eind van deze weg bij de T-splitsing
gaat u links de Niels Bohrweg in.
• Deze volgt u onder de tunnel door tot aan
het Amsterdam-Rijnkanaal, waar u de weg
met de bocht mee naar links volgt, richting de
Westkanaaldijk.
• FroQ zit na ongeveer 350 meter aan de
linkerkant op Westkanaaldijk 6.
• u kunt parkeren op de parkeerplaats naast het
pand, door links door het hek te rijden.

•V
 olg borden Maarssen N230 Ring Utrecht (afrit
31). Blijf borden Maarssen volgen.
•D
 e N230 gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal
en neem de 1e afslag rechts richting
Maarssenbroek/ Lage Weide.
•O
 nderaan de afslag gaat u bij het kruispunt
rechts en onder het viaduct door de 1e weg
links.
•D
 eze weg volgt u tot aan het kruispunt waar u
rechts af gaat de Maarssenbroeksedijk op.
•A
 an het eind van deze weg bij de T-splitsing
gaat u links de Niels Bohrweg in.
•D
 eze volgt u onder de tunnel door tot aan het
Amsterdam-Rijnkanaal, waar u de weg met
de bocht mee naar links vervolgt richting de
Westkanaaldijk.
• F roQ zit na ongeveer 350 meter aan de
linkerkant op Westkanaaldijk 6.
•u
 kunt parkeren op de parkeerplaats naast het
pand, door links door het hek te rijden.
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Komende met
het openbaar vervoer
• Met de trein vanuit Utrecht Centraal
naar station Maarssen (stoptrein richting
Amsterdam).
• FroQ bevindt zich op loopafstand (circa. 1300m.
/ 15 minuten) van het station Maarssen.
• Vanaf het station richting het AmsterdamRijnkanaal, hier rechtsaf, u bevindt zich nu op
de Westkanaaldijk.

Navigatiesysteem
• I ndien u gebruik maakt van een
navigatiesysteem, voert u dan de bestemming
Niels Bohrweg, Utrecht in. Onze straatnaam,
Westkanaaldijk, is niet door alle versies van de
navigatiesystemen te vinden.
•D
 e Niels Bohrweg volgt u onder de tunnel
door tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal, waar
u vervolgens de weg met de bocht mee naar
links volgt, richting de West Kanaaldijk. Deze
volgt u ongeveer 300 meter tot u FroQ aan de
linkerkant ziet op Westkanaaldijk 6.

• Op de Westkanaaldijk loopt u onder het viaduct
door.
• Na ongeveer 300m. vindt u FroQ aan de
rechterkant.
• Loop langs het pand en ga aan het eind
rechtsaf door het hek, daar is de ingang van
FroQ.
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