
 

 

Routebeschrijving 
 
Met de auto 
Vanuit Utrecht via de A2 
Neem de afrit Vianen (nr.11), bij verkeerlichten linksaf onder het viaduct door (Pr. Bernhardstraat). 
Bij de rotonde rechtsaf (Burg. Jhr. Hoeufftlaan) en dan gelijk de eerste weg links. U bevindt zich nu 
op de Hogelandseweg. Het kantoor van LEKSTEDEwonen bevindt zich direct na de eerste kruising 
aan uw linkerhand. 
 
Vanuit Utrecht via de A27 
Neem de afrit Vianen/Hagestein (nr.27), rechtsaf (Hagenweg), bij verkeerslichten rechtdoor en 
daarna met de weg mee naar rechts. Bij de rotonde linksaf, de brug over, de volgende rotonde 
linksaf (Aimée Bonnastraat) en de volgende rotonde rechtsaf. Daarna de volgende rotonde linksaf 
(Burg. Jhr. Hoeufftlaan) en dan gelijk de eerste weg links. U bevindt zich nu op de Hogelandseweg. 
Het kantoor van LEKSTEDEwonen bevindt zich direct na de eerste kruising aan uw linkerhand. 
 
Vanuit Breda / Den Bosch  
Neem vanuit Breda (via de A27) de afslag Amsterdam naar de A2. Daarna de afrit Vianen (nr.11), 
bij de verkeerslichten rechtsaf (Pr. Bernhardstraat). Bij de rotonde rechtsaf (Burg. Jhr. Hoeufftlaan) 
en dan gelijk de eerste weg links. U bevindt zich nu op de Hogelandseweg. Het kantoor van 
LEKSTEDEwonen bevindt zich direct na de eerste kruising aan uw linkerhand. 
 
 
Met het openbaar vervoer  
Vanuit Utrecht: 
Buslijn 63 stopt als enige nabij ons kantoor. De buslijnen 64 en 65 rijden door Nieuwegein, de 
spitsbussen 118, 154, 289 en Interliner 400 en 401 komen via de A2 in Vianen. Komt u met één 
van deze lijnen, dan kunt u het beste bij busstation Lekbrug (afrit A2) overstappen op buslijn 63.  
Buslijn 63 rijdt vanaf de Lekbrug linksaf onder het viaduct door (Pr. Bernhardstraat). U stapt uit bij 
de tweede halte aan deze weg (Pr. Julianastraat). Vervolgens loopt u rechtsaf de Burg. Jhr. 
Hoefftlaan in en gaat u direct linksaf de Hogelandseweg in. Het kantoor van LEKSTEDEwonen 
bevindt zich direct na de eerste kruising aan uw linkerhand. 
Kijk voor een reisadvies op www.9292ov.nl 
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