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Openbaar vervoer  
Vanaf Utrecht Centraal Station vertrekt 4x per uur een sprinter naar station Vleuten. De reistijd is circa 9 
minuten. Als u bent uitgestapt bij Station Vleuten verlaat u het station via trap of lift. Zie verder bij 
‘Wandelroute vanaf station’.  
 
Vanaf Rotterdam/Den Haag/Gouda vertrekt ieder halfuur een sprinter richting Utrecht Centraal. Kort voor 

Utrecht stapt u uit bij de halte Vleuten. U verlaat het perron via trap of lift en gaat onder het spoor door. 

Zie verder bij ‘Wandelroute vanaf station’.  
 
Wandelroute vanaf station Vleuten 
Met de rug naar het station gekeerd ziet u recht voor u een lange, brede straat. Dit is de ‘John. F. Kennedylaan’. 
Aan weerszijden staan rijtjes met woningen. U loopt deze straat geheel door. Het laatste stukje van de straat 
heet ‘Van Woerdenstraat’. Bij het kruispunt aan het einde van de straat steekt u schuin over de 
‘Camphuysenstraat’ in. Vervolgens gaat u de eerste rechts. Dit is de ‘Nieuwe Vaart’. Na circa 100 meter treft u 
op links een groot pand met beige steen en zwart glas. Het Purple Monkey Opleidingscentrum bevindt zich op 
de begane grond van dit pand. De entree is via het hek aan de linkerzijde van het pand. Totale afstand tussen 
station en het Opleidingscentrum is circa 800 meter. 
 
Auto 
Als u gebruik maakt van een navigatiesysteem is het in te voeren adres ‘Nieuwe Vaart 1, Vleuten’.  
 
Vanuit Amsterdam (A2) 
Afslag 6 en 7 ‘Ring A2 Utrecht’ 
Op de parallelbaan Afslag 6 ‘Ring Utrecht Noord, Maarssen, Vleuten’ 
Boven aan de afslag bij de stoplichten rechtsaf de ‘Haarrijnse Rading’ op, richting ‘Vleuten’  
Zie verder bij ‘vanaf snelweg A2’ 
 
Vanuit Amersfoort (A28), Arnhem (A12) of Den Bosch (A2) 
Bij Utrecht de borden ‘Ring A2, Maarssen N230’ volgen 
Dit is de parallelbaan van de A2 met de afritten 6, 7, en 8 
Parallelbaan volgen tot Afslag 6 ‘Ring Utrecht Noord, Maarssen, Vleuten’ 
Boven aan de afslag bij stoplichten linksaf de ‘Haarrijnse Rading’ op, richting ‘Vleuten’  
Zie verder bij ‘vanaf snelweg A2’ 
 
Vanuit Hilversum (A27)  
Vlak voor Utrecht kiest u voor de N230 richting Maarssen 
U vervolgt deze weg enige kilometers voorbij Maarssen tot het kruispunt met de A2 
Bij het kruispunt met de A2 rijdt u rechtdoor de ‘Haarrijnse Rading’ op 
Zie verder bij ‘vanaf snelweg A2’ 
 
Vanaf snelweg A2 
Via één van bovenstaande routes bent u de ‘Haarrijnse Rading’ opgereden 
Bij een volledig kruispunt met stoplichten (na circa 1,5 km) gaat u rechtsaf richting ‘Vleuten’  
(let op dit is vòòr het spoorviaduct) 
Bij de daaropvolgende rotonde rechtdoor (2

e
 afslag) de ‘Hindersteinlaan’ in 

Enige tijd rechtdoor langs Esso en Dirk vd Broek 
Direct daarna flauwe bocht naar rechts en vervolgens bij het kruispunt bij de kerk rechtsaf, de ‘Schoolstraat’ in 
Bij het volgende kruispunt slaat u linksaf naar de ‘Nieuwe Vaart’ 
Direct op rechts staat een groot pand met beige steen en zwart glas 
Het Purple Monkey Opleidingscentrum bevindt zich op de begane grond van dit pand.  
Voor de deur zijn voldoende gratis parkeermogelijkheden 
De entree is via het hek aan de linkerzijde van het pand. 
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Vanuit Den Haag/Rotterdam (A12) 
Afslag 14a ‘Harmelen’.  
Boven aan de afrit linksaf over de snelweg richting ’Vleuten, Harmelen’ 
Bij de stoplichten rechtdoor 
Bij de rotonde tweede afslag richting ‘Vleuten’ 
Langs Shellstation en bij de volgende rotonde 3

e
 afrit, richting ‘Vleuterweide, Haarzuilens’ 

Over de brug, rechtdoor bij de stoplichten en bij de volgende stoplichten op de T-splitsing linksaf de 
‘Landschapsbaan’ op 
Bij de daaropvolgende rotonde rechtsaf de ‘Rivierkom’ op 
Bij de volgende rotonde rechtdoor (2

e
 afslag) richting ‘Vleuten, Haarzuilens’ 

Deze weg volgen onder een spoorlijn door 
Niet lang na het spoorviaduct neemt u de 1

e
 weg naar rechts richting ‘Vleuten’. Dit is de ‘Dorpsstraat’ 

Deze straat volgt u tussen met name weilanden (links) en huizen (rechts) door 
Vervolgens gaat u de 2

e
 straat links. Dit is de ‘Camphuyzenstraat’ 

Direct daarna rechtsaf naar de ‘Nieuwe Vaart’  
Aan het einde van de straat ziet u aan de linkerzijde een groot pand met beige steen en zwart glas 
Het Purple Monkey Opleidingscentrum bevindt zich op de begane grond van dit pand.  
Voor de deur zijn voldoende gratis parkeermogelijkheden 
De entree is via het hek aan de linkerzijde van het pand. 
 
Verdwaald? Bel gerust met het kantoor van Purple Monkey (030-296 3959). We helpen u graag weer op de 
goede weg!  
 
 
 

 

 

 

 

 

                                 


