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Adres:  

Gebouw La Charmille 

Lange Dreef 17 

4131 NJ Vianen 

+31(0)88-660 66 50 

 

In onderstaande beschrijvingen staan de meest gebruikelijke routes naar ons kantoor in Vianen.  

Let op! Er is hierbij vanuit gegaan van een normale situatie voor zowel OV als auto. Controleer voor 

vertrek altijd de actuele media zoals van AnaarBeter.nl, Google Maps en 9292ov.nl. 

Met de auto: 

Vanaf A27 Breda en A2 ‘s-Hertogenbosch 

Bij het verlaten van de A27 wordt Sogeti aangegeven via wegbewijzering. 
▪ De A27 richting Almere aanhouden. 

▪ Neem op de A27 afslag 27, Hagestein / Vianen. 
▪ Onderaan de afslag rechtsaf (Hagenweg). 
▪ Na circa 200 m rechtdoor  op de rotonde (2e afslag, Hagenweg). 
▪ Na circa 500 m bij verkeerslichten linksaf slaan (Stuartweg). 
▪ Na circa 500 m (Bij Shell pomp) linksaf slaan (Lange Dreef). 
▪ Zie verder onder de kop ‘Parkeren’ 

Vanaf A2 Amsterdam 

▪ Neem op de A2 afslag 11, Hagestein / Vianen. 
▪ Onderaan de bij de stoplichten rechtdoor. 
▪ Volg de weg (parallel aan de snelweg) tot aan de rotonde. 
▪ Sla linksaf op de rotonde (3e afslag, Stuartweg). 
▪ Voor de Shell-pomp rechtsaf richting Everdingen/Hagestein (Lange Dreef). 

▪ Zie verder onder de kop ‘Parkeren’ 

Vanaf A12 Den Haag 

▪ Ring Utrecht-Zuid nemen (A27 Houten). 
▪ Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Breda volgen. 
▪ Neem op de A27 afslag 27, Hagestein / Vianen. 

▪ Onderaan de afslag rechtsaf (Hagenweg). 
▪ Na circa 200 m rechtdoor op de rotonde (2e afslag, Hagenweg). 
▪ Na circa 500 m bij verkeerslichten linksaf slaan (Stuartweg). 
▪ Bij Shell pomp linksaf richting Everdingen/Hagestein (Lange Dreef). 
▪ Zie verder onder de kop ‘Parkeren’. 

Met het OV:  

Vanaf NS Station Utrecht Centraal 

▪ Neem de trein naar NS Station Utrecht Centraal. 
▪ Ga daarna verder per bus; lijn 63 richting Vianen. 

▪ Uitstaphalte: Stuartweg, Vianen. 

▪ Loop in de richting van het Shell benzinestation, sla de eerste straat rechtsaf (Lange Dreef). 
▪ Op de Lange Dreef vindt u ons kantoor na circa 500 m aan uw rechterhand. 
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Parkeren 

Voor parkeren zijn twee mogelijkheden:  

 
1. Parkeren in de parkeergarage. Op de Lange Dreef de tweede straat rechtsaf slaan (na ca 300m). Vervolgens 

aan het einde van de weg links, hier bevindt zich de parkeergarage. Gelieve te parkeren bij de 

parkeerplaatsen met een bordje “Sogeti”.  

2. Parkeren op het buitenterrein. Op de Lange Dreef de derde straat rechtsaf slaan (na ca 500m). De 

parkeerplaatsen van Sogeti bevinden zich aan het eind van het parkeerterrein (achterin) en zijn te herkennen 

aan de bordjes "Sogeti".   

 

Het gebouw La Charmille bevindt zich in het parkgebied. Bij het betreden van het parkgebied vanaf het 

buitenterrein in de rechterhoek aan de overkant. Bij betreden vanaf de parkeergarage in de linkerhoek 

aan de kant van de garage.  


