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ROUTEBESCHRIJVING 

ReVeste B.V. is gevestigd op de 7e verdieping van de “Savannahtower”, 

gelegen aan de Savannahweg 17 (3542 AW) te Utrecht. 

Een routebeschrijving treft u hieronder aan: 

 
 
Vanuit Amsterdam, Schiphol 

Op de snelweg A2 gaat u richting Utrecht. Bij Utrecht dient u de RING Utrecht, parallelbaan 

 ( afslag 6,7,8 ) aan te houden. U neemt afslag 6 (Maarssen/Industrieterrein Lage Weide). Bij de 

stoplichten gaat u linksaf de A2 over, u bent nu op de N230 (Zuilense Ring). 

U neemt de 1e afslag rechts, afslag Maarssenbroek /Industrieterrein Lage Weide.  

Onderaan gaat u bij de stoplichten rechtdoor de Atoomweg op. Vervolgens neemt u de 1e weg rechts, 

dit is de Savannahweg. Aan het einde bij de T-splitsing gaat u 

naar rechts. Na circa 30 meter ziet u de “Savannahtower” aan uw linkerhand. 

 
 
Vanuit Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam 

(Als u vanuit de richting van Breda komt, gaat u vanaf de A27 bij knooppunt Everdingen de A2 

op). Bij knooppunt Oudenrijn neemt u de A2 richting Amsterdam. Na knooppunt Oudenrijn 

dient u de RING Utrecht parallelbaan ( afslag 6+7 ) aan te houden. U neemt afslag 6 (Maarssen/ 

Industrieterrein Lage Weide). Bij de stoplichten gaat u rechtsaf (N230 Zuilense Ring). U neemt 

direct de 1e afslag rechts, afslag Maarssenbroek /Industrieterrein Lage Weide. Onderaan gaat 

u bij de stoplichten rechtdoor de Atoomweg op. Vervolgens neemt u de 1e weg rechts, dit is de 

Savannahweg. Aan het einde bij de T-splitsing gaat u 

naar rechts. Na circa 30 meter ziet u de “Savannahtower” aan uw linkerhand. 

 

 
Vanuit Amersfoort, Hilversum 

(Als u vanuit de richting Amersfoort komt, gaat u vanaf de A28 bij knooppunt Rijnsweerd 

de A27 op). Op de A27 neemt u afslag 31, Ring Utrecht-Noord/Maarssen. Bij de stoplichten 

vervolgt u de weg naar rechts (N230 Albert Schweitzerdreef). U blijft de N230 geruime tijd 

volgen, op een gegeven moment gaat deze over in de Zuilense Ring (nog steeds N230). 

Nadat u het Amsterdam Rijnkanaal over bent gegaan neemt u de 1e afslag rechts, afslag 

Maarssenbroek/industrieterrein Lage Weide. Bij het kruispunt gaat u rechtsaf, richting 

Industrieterrein Lage Weide (= Ruimteweg). U rijdt voorbij het tankstation Shell aan uw 

rechterhand. Bij de stoplichten gaat u linksaf richting Industrieterrein Lage Weide. U rijdt nu 

op de Atoomweg. Vervolgens neemt u de 1e weg rechts, dit is de Savannahweg. 

Aan het einde bij de T-splitsing gaat u naar rechts. Na circa 30 meter 

ziet u de “Savannahtower” aan uw linkerhand. 
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