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Openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht Centraal Station buslijn 3 (richting Overvecht). Uitstappen halte Willem Dreeslaan. 

U ziet ons kantoorgebouw (gedeeltelijk blauw betegeld) aan de overzijde van de weg. De busreis 

vanaf het Centraal Station duurt ongeveer 10 minuten. 

 

 

Auto 

Vanuit Amersfoort / Zwolle / Apeldoorn (A28): 

Bij knooppunt Rijnsweerd de A27 Utrecht-Noord volgen, vervolgens Utrecht-Veemarkt aanhouden (zie 

verder Utrecht-Veemarkt) 

  
Vanuit Amsterdam (A2): 

De A2 verlaten via afrit Utrecht-Noord. Linksaf de N230 richting Hilversum volgen tot aan het Henri 

Dunantplein (2e rotonde). Daar rechtsaf, richting centrum. Bij de derde afslag gaat u links, richting 

Tuindorp. Na de spoortunnel rechts aanhouden. (U ziet het gebouw (gedeeltelijk blauw betegeld) aan uw 

rechterzijde) Eerste straat rechtsaf (Willem Dreeslaan) Eerste straat rechtsaf (Oudlaan).  

 
Vanuit Arnhem (A12): 

Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Utrecht/Hilversum volgen, vervolgens Utrecht-Veemarkt 

aanhouden.  

(zie verder Utrecht-Veemarkt) 

  
Vanuit Den Haag / Rotterdam (A12): 

Bij Oudenrijn de A12 blijven volgen tot knooppunt Lunetten. Daar de A27 richting Amersfoort/Hilversum 

volgen, vervolgens Utrecht-Veemarkt aanhouden. 

(zie verder Utrecht-Veemarkt) 

  
Vanuit 's-Hertogenbosch / Gorinchem (A27): 

Uit 's-Hertogenbosch komend vóór Vianen de A27, richting Utrecht, nemen. Deze verlaten via afrit Utrecht-

Veemarkt.  

(zie verder Utrecht-Veemarkt) 

  

Vanuit Hilversum (A27): 

De A27verlaten via afrit Utrecht-Veemarkt. 

(zie verder Utrecht-Veemarkt) 
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Utrecht - Veemarkt 

Hier verlaat u de snelweg. U blijft richting Utrecht rijden en komt dan vanzelf op de Kardinaal de Jongweg. 

Aan het eind, op de splitsing (rechts ziet u een spoortunnel), gaat u linksaf richting centrum. U ziet het 

gebouw (gedeeltelijk blauw betegeld) aan uw rechterzijde. Op de rotonde eerste straat rechtsaf (Willem 

Dreeslaan). Eerste straat rechtsaf (Oudlaan). 

 
Parkeren:  

U kunt gratis parkeren in de bezoekersparkeergarage. De ingang vindt u zo'n 20 meter voorbij de 

hoofdingang van het pand aan uw rechterhand. De auto-ingang gaat omhoog, u kunt meteen beneden 

links aanbellen, dan zal de receptioniste het hek voor u openen. Links naast het grote hek is een kleinere 

deur voor voetgangers. U kunt buitenom terug lopen naar de hoofdingang, er is geen ingang binnendoor.  

 


