
We zijn nog niet zo lang geleden verhuisd, helaas is onze bebording nog niet goed op orde. Indien u er niet uit 
komt kunt u ons bellen op 06-24520553.  

  

  

 

 

 

 

Routebeschrijving Entertainment Engineers 
 

Parkeerplaats:  

Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen 

Bezoekadres:  

Entertainment Engineers 

Laageinde 58  

4191NS Geldermalsen 

 

Vanaf richting A2 

- A2 vanuit beide richtingen neem afslag 15-Geldermalsen  

- Ga na 300 m rechtsaf op de Provincialeweg West (N327) richting Geldermalsen 

- Neem vervolgens op de 3e rotonde de eerste afslag rechts richting laageinde 

- Neem vervolgens de 1e weg  links, en vervolgens meteen rechts richting het personeels-

parkeerterrein van de middelbare school “de Lingeborgh”. 

- Na ongeveer 50 meter kunt u rechts het parkeerterrein op. 

- Eenmaal geparkeerd ziet u een loods van “Tropic Parkets” met een wenteltrap naar boven waar 

onze ingang zich bevindt.  
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Routebeschrijving Entertainment Engineers 

 

Vanaf richting A15 

-  A15 vanuit beide richtingen neem afslag 30-Geldermalsen  

- Sla rechtsaf richting Randweg/N327  

- Ga rechtdoor over de rotonde neem de 2e afslag  

- Ga vervolgens linksaf op de rotonde neem de 3e afslag naar Provincialeweg Oost/N327  

- Ga rechtdoor over de rotonde, neem de 2e afslag  

- Neem vervolgens de 3e afslag op de rotonde sla linksaf naar Laageinde 

- Neem vervolgens de 1e weg  links, en vervolgens meteen rechts richting het personeels-

parkeerterrein van de middelbare school “de Lingeborgh”. 

- Na ongeveer 50 meter kunt u rechts het parkeerterrein op. 

- Eenmaal geparkeerd ziet u een loods van “Tropic Parkets” met een wenteltrap naar boven waar 

onze ingang zich bevindt.  
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Routebeschrijving Entertainment Engineers 
 

Vanaf station Geldermalsen  

- Loop de voetgangersbrug op en sla rechtsaf  

- Loop vervolgens rechtsaf op de Genteldijk met het spoor aan uw rechter zijde  

- Steek de kruising recht over naar de Oudenhof  

- Volg de Oudenhof en sla op het einde rechtsaf naar de rotonde  

 - Steek de rotonde recht over naar Laageinde 

- Neem vervolgens de 1e weg  links, en vervolgens meteen rechts richting het personeels- 

parkeerterrein van de middelbare school “de Lingeborgh”. 

- Na ongeveer 50 meter kunt u rechts het parkeerterrein op. 

- Eenmaal aangekomen op het parkeerterrein ziet u een loods van “Tropic Parkets” met een 

wenteltrap naar boven waar onze ingang zich bevindt.  

 

 

 

 

 


