
 
 
 
 
 

Routebeschrijving naar de VNA 

 
 
De VNA is gevestigd in het BOVAG-huis, aan Kosterijland 15 in Bunnik.  

Via de weg 
Afkomstig vanuit Utrecht/Amsterdam 

 U volgt de A12 en neemt de afslag Bunnik. U ziet het pand van BOVAG al aan de linkerkant van de weg. 

 Onderaan de afslag bij het verkeerslicht gaat u naar links, onder het viaduct door. 

 Bij het tweede verkeerslicht gaat u rechtdoor (zie verwijzingsbord Kosterijland). 

 Voor het Postiljon hotel gaat u rechts (zie verwijzingsbord Kosterijland). 

 Eerste straat rechts, 100 meter rechtdoor en u ziet het BOVAG-huis voor u. 
 

 
Afkomstig uit Arnhem 

 U volgt de A12 en neemt de afslag Bunnik. 

 Onderaan de afslag bij het verkeerslicht gaat u linksaf (zie verwijzingsbord Kosterijland). 

 Voor het Postiljon hotel gaat u rechts (zie verwijzingsbord Kosterijland). 

 Eerste straat rechts, 100 meter rechtdoor en u ziet het BOVAG-huis voor u. 
 

 
Met de trein 
Bunnik beschikt over een NS station aan de Runnenburg. Elk uur vertrekken/arriveren 4 treinen vanuit/naar Bunnik. 

 Komend vanuit Utrecht, blijft u aan de kant van het spoor. 

 Komende vanuit Arnhem, gaat u het spoor over. 

 Vervolgens volgt u het pad richting het BOVAG-huis. U loopt dit pad langs het spoor helemaal af, gaat 

 met de bocht mee naar rechts totdat u een weg moet oversteken. 

 Deze weg steekt u over en u gaat nog steeds rechtdoor, het BOVAG-huis ziet u voor u liggen.  

 Vanaf het station naar VNA is het ongeveer 10 minuten lopen.  
 

Met de bus 
Vanuit Utrecht rijdt u in de richting Odijk/Wijk bij Duurstede en vice versa een tweetal buslijnen, te weten: lijn 41en 43. 

 U stopt bij de bushalte ‘oude veiling’. 

 U loopt richting spoorwegovergang. 

 Eerste straat voor het spoor gaat u linksaf (zie verwijzingsbord Kosterijland). 

 Direct weer eerste straat links, een stukje rechtdoor lopen. 

 Direct weer eerste straat links, een stukje rechtdoor en u ziet het BOVAG-huis voor u liggen. 
 
 

Op NS-station Bunnik kunt u een OV-fiets huren. Daar heeft u een pincode voor nodig: die kunt u als NS 
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