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www.meetingdistrict.nl 

A27 vanuit Arnhem-Hilversum-Amersfoort 
Vanuit Bij het knooppunt Lunetten, de A12 rich-
ting Nieuwegein (rechts aanhouden), passeer 
het Amsterdam Rijnkanaal, afslag Nieuwegein 
(16), onderaan de weg bij de bij eerste verkeers-
licht rechtsaf (A.C. Verhoefweg), bij de derde 
verkeerslicht linksaf (voorbij de Shell), afslag 
"Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorderveld, bij 
de eerste verkeerslichten linksaf een groot par-
keerterrein op, afslag Blokhoeve-Zuid, eerste 
afslag rechts en dan rechtdoor, bij eerste afslag 
links is de entree van MeetingDistrict. Parkeren 
is mogelijk op het grote parkeerterrein. 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf Utrecht CS vertrekt er iedere 7 minuten 
een directe verbinding naar de MeetingDistrict 
met de sneltram, halte Zuilenstein. U neemt de 
sneltram naar Nieuwegein-Zuid of IJsselstein 
(beide lijnen stoppen bij Zuilenstein) en u stapt 
uit bij de eerste halte in Nieuwegein. Reistijd on-
geveer 15 minuten. Recht voor u ziet u de Blok-
hoeve. MeetingDistrict ligt in de straat naast Hei-
dehal Sports + Events. 
 
Voor de meest recente informatie over het open-
baar vervoer raden wij u aan contact op te ne-
men met de accommodatie. Ook kunt u zoeken 
op www.9292ov.nl of bellen met 0900 9292. 

Routebeschrijving 

A2 vanuit Amsterdam 
Op het verkeersplein Oudenrijn richting Arnhem, 
afslag Nieuwegein (16), bij verkeerslichten on-
deraan de afslag rechtsaf de A.C. Verhoefweg 
op, bij de tweede verkeerslichten (bij Shell tank-
station) links, afslag Blokhoeve-Zuid/Huis de 
Geer/Noorderveld, bij de eerste verkeerslichten 
linksaf een groot parkeerterrein op, afslag Blok-
hoeve-Zuid, eerste afslag rechts en dan recht-
door bij eerste afslag links is de entree van Mee-
tingDistrict. Parkeren is mogelijk op het grote 
parkeerterrein. 
 
A12 vanuit Den Haag 
Afslag Nieuwegein (16), onderaan deze afslag bij 
het verkeerslicht rechtsaf (A.C. Verhoefweg), bij 
het tweede verkeerslicht linksaf (voorbij de Shell), 
afslag Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorder-
veld, bij de eerste verkeerslichten linksaf een 
groot parkeerterrein op, afslag Blokhoeve-Zuid, 
eerste afslag rechts en dan rechtdoor, bij eerste 
afslag links is de entree van MeetingDistrict. Par-
keren is mogelijk op het grote parkeerterrein. 
 
A2 vanuit 's-Hertogenbosch 
Afslag richting Nieuwegein/IJsselstein/Schoon-
hoven (9), bovenaan deze afslag bij het verkeers-
licht rechtsaf, bij het tweede verkeerslicht linksaf 
(A.C. Verhoefweg), bij het derde verkeerslicht 
rechtsaf, afslag Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/ 
Noorderveld, bij de eerste verkeerslichten linksaf 
een groot parkeerterrein op, afslag Blokhoeve-
Zuid, eerste afslag rechts en dan rechtdoor, bij 
eerste afslag links is de entree van MeetingDis-
trict. Parkeren is mogelijk op het grote parkeerter-
rein. 

Faciliteiten 

Parkeren 
Kosteloos op het parkeerterrein voor de ingang 
van het centrum. 


