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Per Auto 
 
Vanuit Arnhem (A12), Amersfoort (A28) 
Bij knooppunt Lunetten richting Den Haag/Ring Utrecht aanhouden. Rijd na 2 km rechts de oprit 
Hoograven op (afslag 18). Neem na 400 m de derde afslag op de rotonde (de Laagravenseweg 
(N408)) richting Nieuwegein. Volg de Laagravenseweg tot over het water (Nieuwegeinsebrug). U 
komt nu op de Plettenburgerlaan. Ga bij de verkeerslichten rechtsaf de Perkinsbaan op. Neem nu de 
eerste straat rechts de Wattbaan en dan direct linksaf de Edisonbaan op. De Edisonbaan buigt af 
naar links, maar hier gaat u rechtdoor en rijdt u het kantorenpark Rhijnhuysen op. Ons kantoor 
bevindt zich linksachter op het park. 
 
Vanuit Den Bosch (A2), Breda (A27) 
Bij knooppunt Everdingen richting Utrecht West (A2). Neem afslag 10 richting Nieuwegein-Zuid. Bij 
de verkeerslichten linksaf de Zandveldseweg op. U  komt nu op de ’s-Gravenhoutseweg, bij de 
splitsing rechtsaf de Plettenburgerbaan op.  Ga bij de verkeerslichten linksaf de Perkinsbaan op. 
Neem nu de eerste straat rechts de Wattbaan en dan direct linksaf de Edisonbaan op. De 
Edisonbaan buigt af naar links, maar hier gaat u rechtdoor en rijdt u het kantorenpark Rhijnhuysen 
op. Ons kantoor bevindt zich linksachter op het park. 
 
Vanuit Amsterdam (A2), Den Haag (A12) 
Bij knooppunt Oudenrijn, rechts aanhouden naar de A12, 
volg de borden afrit 16 t/m 18 Ring Utrecht Jaarbeurs. Houd 
links aan totdat u afslag 18 kunt nemen. Rijd rechts de oprit 
Hoograven op (afslag 18). Neem na 450 m de eerste 
afslag op de rotonde (de Laagravenseweg (N408)) 
richting Nieuwegein. Volg de Laagravenseweg tot over 
het water (Nieuwegeinsebrug). U komt nu op de 
Plettenburgerlaan. Ga bij de verkeerslichten rechtsaf de 
Perkinsbaan op. Neem nu de eerste straat rechts de 
Wattbaan en dan direct linksaf de Edisonbaan op. De 
Edisonbaan buigt af naar links, maar hier gaat u 
rechtdoor en rijdt u het kantorenpark Rhijnhuysen op. 
Ons kantoor bevindt zich linksachter op het park. 
 
Slagboombediening 
Op het display van de intercom worden de eenvoudige 
instructies aangegeven en kan er contact worden 
gemaakt met ons bedrijf door de naam van Arko Sports 
Media te selecteren. Vervolgens krijgt u de telefoniste aan de lijn die de slagboom voor u opent. 
 
Openbaar vervoer 
 
Met de bus vanaf Utrecht CS lijn 65 (Vianen) en uitstappen bij de halte 'Wattbaan'. 
 
Met de bus vanaf het stadcentrum Nieuwegein lijn 48 (Houten) en uitstappen bij de halte 
'Martinbaan'. 
  
NRIT Media ligt dan op ongeveer 5-10 minuten lopen vanaf de bushalte. 


