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Meet us in person 
 
Routeomschrijving  
Lifeguard is gevestigd op de achtste verdieping van het Newton House. Het adres is Newtonlaan 285, 3584 BH in 

Utrecht (Rijnsweerd). Op het kaartje is onze locatie aangegeven ten opzichte van de A27. 

 

Met de auto 
Er is een parkeergarage bij het Newton House. Uw gastvrouw/heer kan een plek voor u reserveren. Volg de 

parkeerroute voor ‘bezoekers’. Mocht de parkeergarage vol zijn, kijk dan of er plek is op de parkeerplaats naast Bar 

Beton (schuin tegenover het Newton House). Parkeren kan voor € 6 per dag op de P&R Utrecht Science Park - van 

daaruit bent u snel met de bus bij ons pand. 

 

Met de bus 
Neem vanaf Utrecht Centraal Centrumzijde buslijn 28 richting Science Park en stap uit bij halte Rijnsweerd Noord. 

Loop terug (dus met je rug naar het ASR-gebouw) en neem de laatste weg aan je linkerhand. Vanaf de halte is het  

ca. 5 min. lopen. Andere buslijnen zijn ook mogelijk, raadpleeg Google maps. 

 

Met de fiets 
Bent u liever in de frisse buitenlucht en hebt u een fiets tot uw beschikking? Vanaf het station is het 10 tot 15 minuten 

fietsen naar ons pand. Kijk om uw route uit te stippelen op de fietsrouteplanner Google maps. De snelste route is via 

de Voorstraat, de Biltstraat en de Berenkuil. 
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Vanuit richting Hilversum/Amersfoort/Amsterdam A1:  
Neem vanaf de A27 de afslag Rijnsweerd richting de A28 

Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor A28 en voeg in op de A28. 

Sla bij de stoplichten rechtsaf naar de Waterlinieweg (bord naar Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum) 

Sla bij het stoplicht rechtsaf naar de Pythagoraslaan. 

Ga de eerste weg rechts naar het Newton House, het grijze gebouw aan je rechterhand. 

 

Vanuit richting Den Haag/Rotterdam/Amsterdam A2:  
Volg de borden A12, richting Arhem/ Ring Zuid.  

Afslag Lunetten–Houten (afrit 18); De rotonde linksaf nemen.  

Volg de Waterlinieweg.  

Sla bij de stoplichten (na de afslag naar de snelwegen) rechtsaf naar de Waterlinieweg (bord naar 

Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum) 

Sla bij het stoplicht rechtsaf naar de Pythagoraslaan. 

Ga de eerste weg rechts naar het Newton House, het grijze gebouw aan je rechterhand. 

 
Vanuit richting Breda:  
Volg de A27 tot knooppunt Lunetten;  

Afslag Centrum/Jaarbeurs naar A12.  

Afslag Lunetten–Houten (afrit 18); De rotonde linksaf nemen. Volg de Waterlinieweg.  

Sla bij de stoplichten (na de afslag naar de snelwegen) rechtsaf naar de Waterlinieweg (bord naar 

Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum) 

Sla bij het stoplicht rechtsaf naar de Pythagoraslaan. 

Ga de eerste weg rechts naar het Newton House, het grijze gebouw aan je rechterhand. 

 

Bezoekadres:  
Newton House (8e etage)  

Newtonlaan 285 

3584 BH Utrecht  

T 030 – 2400638  

E: info@lifeguard.nl 


	Routeomschrijving
	Met de auto
	Met de bus
	Met de fiets
	Vanuit richting Hilversum/Amersfoort/Amsterdam A1:
	Vanuit richting Den Haag/Rotterdam/Amsterdam A2:
	Vanuit richting Breda:
	Bezoekadres:

