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Routebeschrijving naar de Vondellaan 110 in gebouw
Vanaf







Amersfoort, Hilversum.
A28, Afslaan bij Utrecht Rijnsweerd.
Bij stoplichten linksaf richting 'Stadion, Lunetten' (Waterlinieweg N22).
1e afslag rechts richting 'Stadion, Centrum'.
Bij stoplichten rechtsaf richting 'Centrum' (Rubenslaan).
Bij de 3e stoplichten linksaf de brug over (Albatrosstraat).
Bij 2e stoplichten rechtsaf onder de spoorbrug door, voor het voormalige politiebureau
langs.
 Het gebouw na stoplichten is aan de linkerkant Bedrijvencentrum Vondelparc gebouw
Rudolph Magnus, naast de hoofdingang van het ROC. NB: De parkeerplaats is vanaf één
rijstrook op de Vondellaan te bereiken: even doorrijden, lus maken en terugrijden naar de
locatie.
 U kunt zich melden bij de slagboom en vervolgens bij de receptie.

Vanaf









Amsterdam, Den Bosch.
A2 knooppunt Ouderijn, 'Arnhem, Ring Utrecht, A12' aanhouden.
1e afslag rechts richting 'Ring Utrecht (zuid), A12'.
Linksaf 'Ring Utrecht, Houten, A12' aanhouden.
Ring Utrecht (zuid), neem afslag 17 (Kanaleneiland, Jaarbeurs).
Richting Jaarbeurs aanhouden (Europalaan).
1e rotonde rechtdoor (Europalaan).
2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan).
Met bocht mee naar rechts, na hoofdingang ROC gebouw is direct aan de rechterkant het
parkeerterrein Bedrijvencentrum Rudolph Magnus.
 U kunt zich melden bij de slagboom en vervolgens bij de receptie.
Vanaf Arnhem, Den Haag, Rotterdam.
 A12, Ring Utrecht, (afslag 16 t/m 18).
 Ring Utrecht (zuid), neem afslag 17 (Kanaleneiland, Jaarbeurs).
 Richting Jaarbeurs aanhouden (Europalaan).
 1e rotonde rechtdoor (Europalaan).
 2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan).
 Met bocht mee naar rechts, na hoofdingang ROC gebouw is direct aan de rechterkant het
parkeerterrein Bedrijvencentrum Rudolph Magnus.
 U kunt zich melden bij de slagboom en vervolgens bij de receptie.

Openbaar vervoer
 Station Utrecht Vaartsche Rijn ligt recht tegenover de bedrijvencentra Rudolf Magnus en
Vondelparc.
 Links gebouw Vondelparc, rechts (bij parkeerplaats) gebouw Rudolph Magnus.
 U kunt zich melden bij de receptie.
Parkeren:
 Vooraf graag uw aanvraag voor een parkeerplaats of in parkeergarage Vaartsche Rijn.

