
 

 
Routebeschrijving 
 
Global Knowledge Nieuwegein 
Iepenhoeve 5 
3438 MR  Nieuwegein 
T. +31 (0)30 60 89 311 
Onze faciliteit is toegankelijk 
vanaf 08.00 uur en sluit om 17.00 uur. 

Komende vanuit Amsterdam (A2) 
Op het verkeersplein Oudenrijn richting Arnhem (A12) neemt u  afslag Nieuwegein (16), onderaan deze 
afslag bij het verkeerslicht rechtsaf (A.C. Verhoefweg), bij het tweede verkeerslicht linksaf (voorbij de 
Shell), afslag "Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorderveld", eerste verkeerslicht linksaf, afslag 
"Blokhoeve-Zuid", u rijdt rechtdoor links langs het pand van “NBC” heen, na circa 100 meter vindt u het 
gebouw van Global Knowledge aan uw rechterzijde. De entree van Global Knowledge vindt u aan de 
rechterzijde in het verlengde van de Elzenhoeve. Bij het pand kunt uw auto onbetaald parkeren. 
 
Komende vanuit ’s-Hertogenbosch (A2) 
Afslag richting Nieuwegein / IJsselstein / Schoonhoven (9), bovenaan deze afslag bij het verkeerslicht 
rechtsaf, bij het tweede verkeerslicht linksaf (A.C. Verhoefweg), bij het derde verkeerslicht rechtsaf, 
afslag "Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorderveld", eerste verkeerslicht linksaf, afslag "Blokhoeve-
Zuid", u rijdt rechtdoor links om het pand van “Nieuwegeins Business Centre (NBC)” heen, na circa 50 
meter vindt u het gebouw van Global Knowledge aan uw rechterzijde. De entree van Global Knowledge 
vindt u aan de rechterzijde in het verlengde van de Elzenhoeve. Bij het pand kunt uw auto onbetaald 
parkeren. 
 
Komende vanuit Den Haag (A12) 
Afslag Nieuwegein (16), onderaan deze afslag bij het verkeerslicht rechtsaf (A.C. Verhoefweg), 
bij het tweede verkeerslicht linksaf (voorbij de Shell), afslag "Blokhoeve-Zuid/Huis de 
Geer/Noorderveld", eerste verkeerslicht linksaf, afslag "Blokhoeve-Zuid", u rijdt rechtdoor links om het 
pand van “NBC” heen, na circa 50 meter vindt u het gebouw van Global Knowledge aan uw rechterzijde. 
De entree van Global Knowledge vindt u aan de rechterzijde in het verlengde van de Elzenhoeve. Bij het 
pand kunt uw auto onbetaald parkeren. 
 
Komende vanuit Arnhem / Hilversum / Amersfoort (A27) 
Bij het knooppunt Lunetten, de A12 richting Nieuwegein (rechts aanhouden), passeer het Amsterdam 
Rijnkanaal, afslag Nieuwegein (16), bij eerste verkeerslicht rechtsaf (A.C. Verhoefweg), 
bij tweede verkeerslicht linksaf (voorbij de Shell), afslag "Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorderveld", 
eerste verkeerslicht linksaf, afslag "Blokhoeve-Zuid", u rijdt rechtdoor links om het pand van “NBC” 
heen, na circa 50 meter vindt u het gebouw van Global Knowledge aan uw rechterzijde. De entree van 
Global Knowledge vindt u aan de rechterzijde in het verlengde van de Elzenhoeve. Bij het pand kunt uw 
auto onbetaald parkeren. 
 
Openbaar Vervoer 
Komende vanuit Utrecht neemt u de sneltram. Vanaf het Centraal Station Utrecht neemt u de sneltram 
naar IJsselstein of Nieuwegein, u stapt uit bij de eerste halte in Nieuwegein (halte Zuilenstein), 
op het perron staande ziet u direct over de parallelweg het "NBC" liggen. U loopt links om het pand van 
“NBC” heen, na circa 50 meter ligt het gebouw van Global Knowledge aan uw rechterzijde. De entree 
van Global Knowledge vindt u aan de rechterzijde in het verlengde van de Elzenhoeve. 
 



 

 
Route description 
Our facility is open  from 08.00 am to 17.00 pm. 
 
FROM SCHIPHOL  AIRPORT 

• Follow direction Amsterdam, Utrecht  
• After the tunnel, keep right, junction Amstelveen, Utrecht A9  
• After you have passed Amstelveen, the highway splits: keep right, direction Utrecht A2  
• When you've passed Utrecht, the highway splits up into two directions: the A2 and A12. Keep 

right, direction Arnhem A12. 
• Head toward exit 16/17/18 E311 Utrecht/ Nieuwegein/ Houten 
• Head toward exit 16 Nieuwegein/ Papendorp 
• Turn right > A.C. Verhoefweg towards Nieuwegein 
• Turn left at 2nd traffic lights:  Symfonielaan 
• Turn left before 1st traffic lights: still Symfonielaan 
• After 200m the building is on your right. You’ll find the entrance of Global Knowledge on your 

right in the extention of the Elzenhoeve.  
• You can park your car for free nearby the building. 

 
FROM ‘s-HERTOGENBOSCH 

• Take A2 direction Amsterdam 
• Take junction Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven (9) 
• Turn right at traffic light 
• Turn left at second traffic light > A.C. Verhoefweg  
• Take the 3rd right: Symfonielaan 
• Turn left before 1st traffic lights: still Symfonielaan 
• After 200m the building is on your right. You’ll find the entrance of Global Knowledge on your 

right in the extention of the Elzenhoeve 
• You can park your car for free nearby the building.  

 
FROM ARNHEM/HILVERSUM/AMERSFOORT 

• Head toward exit 16 Nieuwegein/ Papendorp 
• Turn right > A.C. Verhoefweg towards Nieuwegein 
• Turn left at 2nd traffic lights:  Symfonielaan 
• Turn left before 1st traffic lights: still Symfonielaan 
• After 200m the building is on your right. You’ll find the entrance of Global Knowledge on your 

right in the extention of the Elzenhoeve 
• You can park your car for free nearby the building.  

 
FROM SCHIPHOL AIRPORT BY TRAM FROM UTRECHT CS 

• The Train (NS) Station is in the arrival/exit hall of Schiphol. From the Station it is easy to go by 
train via Duivendrecht to Utrecht CS  

• From Utrecht Central Station you can come directly to our Training Centre by tram (situated 
near the Central Station). Travel time approx. 20 minutes. Take the tram to Nieuwegein 
(Zuilenstein). Across the street you see NBC, from this building, take a left to Global Knowledge. 
You’ll find the entrance on your right in the extention of the Elzenhoeve 
 

BY AIRPLANE 

• You can take a taxi from the airport to the Training Center for approx. € 65,-- 
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