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Vanuit richting Den Haag 
• Neem A-12 richting Utrecht 
• Volg op het knooppunt Oudenrijn de A-2 richting 's-Hertogenbosch 
• Neem na 7.8 km afslag Nieuwegein-Zuid (10) 
• Aan het einde van de afrit naar links (Zandveldseweg) 
• Ga rechtdoor de 's-Gravenhoutseweg in (na 1.4 km) 
• Bij afslag Fokkesteeg Zuid rechtsaf (Graaf Florisweg) 
• Over de brug bij stoplichten linksaf (Hollandhaven) 
• 1e afslag rechts (Drenthehaven) 
• Aan het einde naar links (Groningenhaven) 
• 1e rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research Institute. 

 
Vanuit richting Amsterdam 

• Neem A-2 richting Utrecht 
• Volg bij knooppunt Oudenrijn de A2, volg aanwijzingen Maastricht, Breda / E25 A2 
  's-Hertogenbosch 
• Neem de afslag Nieuwegein-Zuid (10) 
• Aan het einde van de afrit naar links (Zandveldseweg) 
• Ga rechtdoor de 's-Gravenhoutseweg in (na 1.4 km) 
• Bij afslag Fokkesteeg Zuid rechtsaf (Graaf Florisweg) 
• Over de brug bij stoplichten linksaf (Hollandhaven) 
• 1e afslag rechts (Drenthehaven) 
• Aan het einde naar links (Groningenhaven) 
• 1e rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research Institute. 

 
Vanuit richting Arnhem 

• Neem A-12 richting Utrecht 
• Volg bij knooppunt Lunetten richting 's-Hertogenbosch / Breda (A-27) 
• Neem na 4.710 m de rechter rijstrook van A-27 (afslag Nieuwegein) 
• Aan het eind van de afrit rechtsaf 
• Op Weg van de Binnenvaart na 1.150 m rechts afslaan naar Hollandhaven 
• Eerste weg rechts (Drenthehaven) 
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• Einde weg links (Groningenhaven) 
• Na 100 m rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research Institute. 
 

Vanuit richting Breda / 's Hertogenbosch 
• Neem A-2 richting Utrecht 
• Bij knooppunt Everdingen schuin rechts aanhouden richting Utrecht / Almere (A-27) 
• Neem na 4.700 m de rechter rijstrook van A-27 (afslag Nieuwegein) 
• Aan het eind van de afrit linksaf 
• Op Weg van de Binnenvaart na 1.150 m rechts afslaan naar Hollandhaven 
• Eerste weg rechts (Drenthehaven) 
• Einde weg links (Groningenhaven) 
• Na 100 m rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research Institute. 

 
Vanuit richting Zwolle 

• Neem A-27 richting Breda 
• Bij het knooppunt Lunetten richting 's-Hertogenbosch / Breda (A-27) 
• Neem na 4.710 m de rechter rijstrook van A-27 (afslag Nieuwegein) 
• Aan het eind van de afrit rechtsaf 
• Op Weg van de Binnenvaart na 1.150 m rechts afslaan naar Hollandhaven 
• Eerste weg rechts (Drenthehaven) 
• Einde weg links (Groningenhaven) 
• Na 100 m rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research Institute. 

 
Openbaar vervoer 
Het Waterhuis is vanaf station Utrecht CS in circa 25 minuten te bereiken met bus 65. De 
eerste bus vertrekt rond 6.30 uur en de laatste uit Nieuwegein rond 18.00 uur (de frequentie 
ligt normaal op twee maal per uur; voor 9.00 uur vier maal per uur). In Nieuwegein stapt u 
uit bij de halte Groningenhaven. Steek over, de Groningenhaven in. Loop rechtdoor en ga 
aan het eind met de weg mee rechtsaf, de ingang van het Waterhuis bevindt zich dan links 
van u. 

 

 




