
 

Fast Lane - 030 658 2131 - info@flane.nl - www.flane.nl 

 

Pagina 1 van 3 

 

Routebeschrijving Fast Lane 
 

Bestemming 

Fast Lane 

Burgemeester Verderlaan 11B 

3544 AD Utrecht 
 

Let op: sommige navigatiesystemen herkennen de kortste route naar ons kantoor en 

trainingscentrum nog niet. Volg de Stadsbaan ten westen van de A2. 

 

Per openbaar vervoer 

Lijn 4 (U-OV) richting Terwijde brengt u 4 keer per uur in 11 minuten van het Centraal 

Station in Utrecht naar ons trainingscentrum. De bus vertrekt vanaf platform C3. De 

halte 'Burgemeester Verderlaan' bevindt zich op 3 minuten loopafstand van het 

trainingscentrum. Meer informatie vindt u op www.u-ov.info of www.9292ov.nl. 

 

Per auto 

Vanuit Amsterdam  

 A2 richting Maastricht/Utrecht 

 Neem afslag Utrecht Langerak/Centrum (afslag 8) 

 Sla linksaf bij de stoplichten en ga de Stadsweg-Noord op 

 Sla linksaf bij de stoplichten en ga vervolgens rechtdoor bij de stoplichten 

 Ga de eerste weg links, de Burgemeester Verderlaan in 

 Het pand van Fast Lane bevindt zich aan de linkerkant van de weg, op nummer 11B. 

 

Vanuit Den Bosch 

 A2 richting Utrecht 

 Volg knooppunt Oudenrijn richting Amsterdam/Centrum/Ring Utrecht 

 Neem afslag Utrecht Langerak/Centrum (afslag 8) 

 Sla linksaf bij de stoplichten en rijd over het viaduct over de A2 

 Sla rechtsaf bij de stoplichten en ga de Stadsweg-Noord op 

 Sla linksaf bij de stoplichten en ga vervolgens rechtdoor bij de stoplichten 

 Ga de eerste weg links, de Burgemeester Verderlaan in 

 Het pand van Fast Lane bevindt zich aan de linkerkant van de weg, op nummer 11B. 

 

Vanuit Den Haag 

 A12 richting Arnhem/Utrecht 

 Volg knooppunt Oudenrijn richting Amsterdam/Centrum/Ring Utrecht 

 Neem na 2.8 kilometer afslag Utrecht Langerak/Centrum (afslag 8) 

 Sla linksaf bij de stoplichten en rijd over het viaduct over de A2 

 Sla rechtsaf bij de stoplichten en ga de Stadsweg-Noord op 

 Sla linksaf bij de stoplichten en ga vervolgens rechtdoor bij de stoplichten 

 Ga de eerste weg links, de Burgemeester Verderlaan in 

 Het pand van Fast Lane bevindt zich aan de linkerkant van de weg, op nummer 11B. 

 

http://www.u-ov.info/
http://www.9292ov.nl/
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Vanuit Arnhem 

 A12 richting Den Haag 

 Volg knooppunt Oudenrijn richting Utrecht/Centrum 

 Neem na 1.9 kilometer afslag Utrecht Langerak/Centrum (afslag 8) 

 Sla linksaf bij de stoplichten en rijd over het viaduct over de A2 

 Sla rechtsaf bij de stoplichten en ga de Stadsweg-Noord op 

 Sla linksaf bij de stoplichten en ga vervolgens rechtdoor bij de stoplichten 

 Ga de eerste weg links, de Burgemeester Verderlaan in 

 Het pand van Fast Lane bevindt zich aan de linkerkant van de weg, op nummer 11B. 

 

  
                Vanuit richting Amsterdam (A2)             Vanuit richting Den Bosch (A2), Arnhem (A12) 

      en Den Haag (A12) 

 

Parkeermogelijkheid 

Wanneer u op ons parkeerterrein geen parkeerplaats kunt vinden, kunt u uw auto 

parkeren in de parkeervakken in de omgeving van ons trainingscentrum. Alle beschikbare 

parkeerplaatsen vindt u in de rood omrande kaders op onderstaande afbeelding. 
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Wij wensen u een prettige reis naar ons trainingscentrum in Utrecht! 

 


