
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Sogeti       

Vianen 

Routebeschrijving. 

Adres:  Lange Dreef 17    Telefoonnummer: +31(0)88-660 66 50 

4131 NJ Vianen  

Gebouw:  La Charmille  

Route per auto 

Vanaf A27 Breda en A2 ‘s-Hertogenbosch 

 De A27 richting Almere aanhouden. 

 Bij het verlaten van de A27 wordt Sogeti aangegeven via wegbewijzering. 

 Neem op de A27 afslag 27 (Hagenstein/Vianen). 

 Onderaan de afslag rechtsaf (Hagenweg). 

 Na circa 200 meter rechtdoor op de rotonde (2de afslag, Hagenweg). 

 Na circa 500 meter (bij Shell pomp) linksaf slaan (Lange Dreef). 

 Zie verder onder kop ‘parkeren’. 

Vanaf A2 Amsterdam 

 Neem op de A2 afslag 11 (Hagenstein/Vianen). 

 Onderaan bij de verkeerslichten rechtdoor. 

 Volg de weg (parallel aan de snelweg) tot aan de rotonde. 

 Sla linksaf op de rotonde (3de afslag, Stuartweg). 

 Voor de Shell pomp rechtsaf richting Everdingen/Hagenstein (Lange Dreef). 

 Zie verder onder 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(Hagenstein/Vianen). 

 Onderaan de afslag rechtsaf (Hagenweg). 

 Na circa 200 meter rechtdoor op de rotonde (2de afslag, Hagenweg). 

 Na circa 500 meter bij de verkeerslichten linksaf (Stuartweg). 

 Na circa 500 meter (bij Shell pomp) linksaf slaan (Lange Dreef). 

 Zie verder onder kop ‘parkeren’. 

Parkeren 

Voor parkeren zijn twee mogelijkheden: 

1. Parkeren in de parkeergarage. Op de Lange Dreef de 2de straat. Vervolgens aan het eind van 

de weg links, hier bevindt zich de parkeergarage. Gelieve te parkeren bij de parkeerplaatsen 

met bordje ‘Sogeti’. 

2. Parkeren op het buitenterrein. De parkeerplaatsen van Sogeti bevinden zich aan het eind van 

het parkeerterrein en zijn te herkennen aan de bordjes ‘Sogeti’. 

Openbaar vervoer 
 Neem de trein naar NS Station Utrecht Centraal. 

 Ga daarna per bus; lijn 63, richting Vianen. 

 Uitstaphalte: Lange Dreef, Vianen. 

 U vindt ons kantoor aan de overkant van de weg. 

 


