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Routebeschrijving 
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (in Leidsche Rijn) 

Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht 
 

Met de auto is het ziekenhuis goed bereikbaar (en binnen 15 minuten!) vanuit 
heel Utrecht en omgeving, dus zowel vanuit Utrecht-Noord, -Oost, -Zuid en -
West, als vanuit Maarssen/Breukelen en Vleuten/De Meern, bereikbaar. 
Verder is er ruime parkeergelegenheid (516 parkeerplekken) in de 
parkeergarage van het ziekenhuis. Vanuit de parkeergarage heeft u direct 
toegang tot de eerste verdieping waar alle poliklinieken zijn. 
 
Met de auto 
 
Ring A2, afslag 7 (Utrecht Centrum / Leidsche Rijn Centrum)    
 
Rijksweg A2 vanuit het zuiden (’s Hertogenbosch)  
Op de A2 houd u bij knooppunt 8 Oudenrijn, rechts aan en volgt u de borden 
‘Ring A2 / Centrum. Maarssen. (afslagen 6 t/m 8)  
(Let op: neem dus niet de hoofdrijbaan van de A2 richting Amsterdam, maar de 
parallelbaan ‘Ring A2’)  
Vervolgens houd u bij de splitsing op de Ring links aan en volgt u de borden 
richting Amsterdam/Maarssen/N230/Ring/A2  
Daarna neemt u (na de tunnel) op de ‘Ring A2’ afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn 
Centrum’.  
Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf het Lageweide viaduct 
op (over de A2).  
Bij de verkeerslichten over het viaduct gaat u rechtdoor, de Soestwetering op.  
Bij de eerste verkeerslichten op de Soestwetering gaat u rechtdoor.  
Na ca. 200 meter ziet u het ziekenhuis aan uw rechterhand. Bij de volgende 
verkeerslichten gaat u rechtsaf het terrein op richting de parkeergarage van het 
ziekenhuis.  
 
Rijksweg A2 vanuit het noorden (Amsterdam) 
Op de A2 houd u rechts aan: ‘Ring Noord/West’ en volgt u de borden richting 
Maarssen / Utrecht (afslagen 6 t/m 8).  
(Let op: neem dus niet de hoofdrijbaan van de A2 richting Maastricht, maar de 
parallelbaan ‘Ring Noord/West’)  
Vervolgens houd u bij de splitsing op de Ring links aan: “Ring West” richting 
Utrecht-Centrum.  
Daarna neemt u afslag 7 richting ‘Leidsche Rijn Centrum’.  
Bovenaan de afslag, bij de verkeerslichten, gaat u rechtsaf de Soestwetering 
op.  
Bij de eerste verkeerslichten op de Soestwetering rechtdoor.  
Na ca. 200 meter ziet u het ziekenhuis aan uw rechterhand. Bij de volgende 
verkeerslichten gaat u rechtsaf het terrein op richting de parkeergarage van het 
ziekenhuis. 
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Parkeren 
 
Er is ruime parkeergelegenheid in de parkeergarage van het ziekenhuis. Vanaf 
de 1ste verdieping in de parkeergarage heeft u direct toegang tot de eerste 
verdieping van het ziekenhuis waar de receptie en alle poliklinieken zich 
bevinden.   
 
Parkeertarieven: 
• Binnen 15 minuten uitrijden:                 gratis 
• Elke 30 minuten (of gedeelte ervan):   1 euro 
• Maximaal dagtarief:                              7 euro 
• Weekkaart:                                          35 euro 
 
Openbaar Vervoer 
 
Zowel per trein als per bus is ons ziekenhuis in Utrecht makkelijk bereikbaar. 
Voor actuele OV-reisinformatie en dienstregelingen verwijzen we u naar de  
websites van de regionale vervoerders U-OV  of  Syntus. U kunt ook kijken  
op www.9292.nl, de NS reisplanner of bellen naar 0900-9292 (€ 0,90 p/m,  
max. €18,00).  

 
Trein (sprinter) 
De sprinter tussen Utrecht Centraal en Woerden stopt op station Leidsche Rijn  
dat op 600 meter van het ziekenhuis ligt. Bij station Leidsche Rijn Centrum is 
een busstation. U kunt vanaf hier de bus nemen naar het ziekenhuis ( 
uitstappen halte Jazzsingel of Soestwetering), een OV-fiets huren (3 minuten 
fietsen), of naar het ziekenhuis lopen (ca. 10 minuten lopen). 

 
Bus 
Vlak voor de hoofdingang van het ziekenhuis bevinden zich twee bushaltes:  
halte Soestwetering en halte Jazzsingel. Verschillende buslijnen vanuit de hele 
regio Utrecht stoppen hier.  
 
Pendelbus 
Als extra service kunt u ook (gratis) gebruikmaken van onze pendelbus. Deze  
rijdt volgens een vaste dienstregeling tussen onze ziekenhuizen in Utrecht en  
Nieuwegein en de locatie Woerden 
Instappen kan bij de hoofdingang van de 3 locaties: 
• St. Antoniusziekenhuis Woerden, Polanerbaan 2, Woerden 
• St. Antoniusziekenhuis Utrecht (Leidsche Rijn), Soestwetering 1, Utrecht 
• St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, Koekoekslaan 1, Nieuwegein 
De pendelbus rijdt op alle werkdagen volgens een vast dienstregeling. De bus 
rijdt niet in de avonduren. 
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