Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, +31 (0)30 282 19 11

Mediq is gevestigd in aan de Rijnzathe 10 in De Meern (Utrecht) op bedrijventerrein 'Oudenrijn'.

Vanuit het noordwesten (Amsterdam en omgeving)
Volg de A2 richting Utrecht en neem de parallelbaan (Ring-West) richting Utrecht-Centrum. Direct
na de tunnel neemt u afslag 8 (Papendorp). Ga bij de stoplichten rechtsaf (richting De Meern/
Industrieterrein Oudenrijn), bij de volgende stoplichten rechtdoor en daarna bij de stoplichten
rechtsaf. Ga hierna meteen linksaf de Rijnzathe in. Na ongeveer 400 meter ziet u aan de
linkerkant het pand waar Mediq gevestigd is.
Vanuit het noordoosten (Hilversum en Amersfoort)
Volg de A27 of A28 richting Breda aan, en na knooppunt Lunetten de Ringweg Zuid (A12) richting
Den Haag. Verlaat de A12 bij afslag 15 naar De Meern/Montfoort. Ga rechts bij de stoplichten:
volg de weg richting Industrieterrein Oudenrijn (rotonde rechtdoor). Bij de volgende stoplichten
gaat u linksaf (industrieterrein Oudenrijn) en meteen daarna weer links de Rijnzathe in. Na
ongeveer 400 meter ziet u aan de linkerkant het Mediq-kantoor.
Vanuit het westen (Den Haag en omgeving)
Vanaf de A12 uit het westen neemt u afslag 15 (De Meern). Ga aan het einde van de afslag
linksaf en direct na het viaduct bij de stoplichten rechtsaf. Volg deze weg (rotonde rechtdoor). Bij
de volgende stoplichten gaat u linksaf (industrieterrein Oudenrijn) en meteen daarna weer links
(Rijnzathe). Na ongeveer 400 meter ziet u links het pand van Mediq.
Vanuit het oosten (Arnhem en omgeving)
Volg bij Utrecht de Ringweg Zuid (A12) en ga parallel rijden, afslag 16 t/m 18 (richting
Nieuwegein/Kanaleneiland). Neem de afslag voor de A2 richting Amsterdam (Utrecht Ring-West).
Verlaat de A2 bij afslag 8 (Papendorp), richting De Meern/industrieterrein Oudenrijn. Bij het
verkeersplein gaat u linksaf en vervolgens naar links de N198 (Stadsbaan) op. Volg deze weg tot

de eerste stoplichten, sla rechtsaf (richting industrieterrein Oudenrijn) en meteen daarna linksaf
(Rijnzathe). Na ongeveer 400 meter ziet u aan de linkerkant het pand waar Mediq gevestigd is.
Vanuit het zuiden (Den Bosch en omgeving)
Volg de A2 en neem na Nieuwegein afslag 6 t/m 8 richting Utrecht/Maarssen. Verlaat de A2 bij
afslag 8 (Papendorp, Centrum, Langerak), richting De Meern/industrieterrein Oudenrijn. Bij de
stoplichten gaat u linksaf en vervolgens linksaf de N198 (Stadsbaan) op. Volg deze weg tot de
stoplichten, sla rechtsaf richting Industrieterrein Oudenrijn. Ga meteen hierna linksaf de Rijnzathe
in. Na ongeveer 400 meter vindt u aan het Mediq-pand aan uw linkerkant.

Het Mediq-hoofdkantoor is vanuit station Utrecht Centraal goed te bereiken met buslijn 24. Deze
stopt tegenover ons kantoor bij bushalte ‘KPMG’. Let op: deze bus rijdt alleen op werkdagen
tussen 06.20 en 09.43 uur (heen) en tussen 15.07 en 18.52 uur (terug).
 Vanaf Utrecht CS Jaarbeurszijde (C1) naar De Meern via Papendorp: 06.20, 06.35. 06.48 en
07.01 uur, elke 10 minuten tussen 07.13 en 09.03 uur en daarna om 09.23 en 09.53 uur.
 Vanaf De Meern bushalte KPMG: 15.07 en 15.22 uur, elke 10 minuten tussen 15.36-18.07 uur
en daarna om 18.37 en 18.52 uur.
Alternatieven: lijn 107 (7 dagen per week), lijn 102 (7 dagen per week) of lijn 103 (werkdagen).
Deze bussen stoppen bij halte Strijkviertel en halte De Meern Oost (ongeveer 15 minuten
loopafstand).

