
 

Routebeschrijving met openbaar vervoer naar de Nieuwe Westerkerk,  

Eerste Westerparklaan 19, Utrecht 

 

 

Vanaf NS-station Utrecht Leidsche Rijn 

 

 Loop onder het station door richting Leidsche Rijn centrum. 

 Neem op het busstation bij perron E buslijn 28 richting Vleuterweide 

 Stap uit bij bushalte Eerste Westerparklaan. 

 Loop dan rechts richting het appartementencomplex dat je ziet. 

 Als je een stukje doorloopt, zie je de kerk vanzelf. 

 

 

Vanuit de richting Woerden 

 

 Stap uit bij NS-station Vleuten. 

 Neem de trap naar beneden. 

 Ga links onder het spoor door; dan kom je bij de bushalte. 

 Neem buslijn 28 richting richting Science Park P +R (via Utrecht Centraal). 

 Stap uit bij de halte ‘Eerste Westerparklaan’. 

 Loop naar links en steek de busbaan over.  

 Als je een stukje doorloopt, zie je de kerk vanzelf. 

 

 

Vanaf station Utrecht Centraal 

 

 Neem op perron A3 op het busstation, buslijn 28 richting Vleuterweide.  

 Stap uit bij bushalte Eerste Westerparklaan. 

 Loop dan rechts richting het appartementencomplex dat je ziet. 

 Als je een stukje doorloopt, zie je de kerk vanzelf. 

  



 

Routebeschrijving met de auto naar de Nieuwe Westerkerk,  

Eerste Westerparklaan 19, Utrecht 

 

vanaf de A2 vanuit Utrecht (knooppunt Oudenrijn) richting Amsterdam 

 

* Neem afslag A6-Maarssen en volg de borgen N230/Utrecht/Ring A2 

* Neem de 2e rijstrook van rechts en ga verder op afslag 8/Utrecht/Langerak en volg de borden Utrecht-Centrum 

* Neem de 2e rijstrook van links en ga linksaf naar de Dominee Martin Luther Kinglaan 

* Neem één van de twee rechterrijstroken en ga rechtsaf naar de Stadsbaan Leidsche Rijn 

* Neem na 850 meter één van de 

twee linkerrijstroken om linksaf te 

slaan naar de Hogeweidebaan 

* De weg gaat over in de Hogeweide 

* De weg gaat over in de 

Langerakbaan 

* Sla na 700 meter rechtsaf naar het 

Klifrakplantsoen 

* Ga met de bocht mee naar rechts 

* Deze weg gaat over in de 

Winterkersstraat 

* Sla na 150 meter linksaf naar de 

Eerste Oosterparklaan 

* De weg buigt na 500 meter naar 

rechts en wordt Eerste 

Westerparklaan 

* Aan de rechterkant is het 

parkeerterrein van de kerk, direct 

daarna staat de kerk 

 

 

 


