Routebeschrijving
Bezoekadres:
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Route per auto
Let op: Toets bij gebruik van een navigatiesysteem de volledige straatnaam Koningin Wilhelminalaan
in, anders loopt u het risico genavigeerd te worden naar de Wilhelminalaan in Vleuten. Komt u van buiten Utrecht
dan is het van belang dat u altijd de borden ‘Ring Utrecht’ of ‘Ring Utrecht-West’ aanhoudt. U loopt anders het
risico niet van uw rijbaan af te kunnen slaan.
Vanuit de stad Utrecht
Vanaf de Jaarbeurs volgt u de Croeselaan. Aan het einde van de Croeselaan gaat u rechtsaf (Balijelaan). Na de
brug gaat u bij de rotonde (Anne Frankplein) rechtsaf (Overste den Oudenlaan) en na 50 m gaat u weer rechtsaf
de parallelweg terug, dit is de Koningin Wilhelminalaan.
Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch (A2)
Afslag 8 ‘Utrecht/Papendorp’ Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. Na het passeren van het Amsterdam Rijnkanaal
(Meernbrug) houdt u op het 24 oktoberplein rechts aan (Beneluxlaan). Sla rechtsaf richting Kanaleneiland. Bij
de volgende rotonde (5 Meiplein) gaat u linksaf de Koningin Wilhelminalaan op. Bij de volgende rotonde (Anne
Frankplein) gaat u linksaf (Overste den Oudenlaan) en na 50 m gaat u rechtsaf de parallelweg terug, dit is de
Koningin Wilhelminalaan.

Den Haag en Arnhem (A12)
Op de A12 vanaf beide richtingen ‘ring Utrecht’ (afrit 16, 17, 18) aanhouden. U neemt afrit 17 richting Utrecht/
Jaarbeurs/Kanaleneiland. Onderaan de afrit gaat u bij de verkeerslichten richting Utrecht. Bij de eerste rotonde
(Europaplein) gaat u rechtdoor (Europalaan). Bij de volgende rotonde (Anne Frankplein) gaat u ook rechtdoor
(Overste den Oudenlaan) en na 50 m gaat u rechtsaf de parallelweg terug, dit is de Koningin Wilhelminalaan.
Breda (A27)
Op de autosnelweg A27 neemt u afrit Utrecht A12. (zie verder Den Haag/Arnhem A12).
Hilversum (A27)
Volg ring Utrecht/Arnhem/Den Haag A12. Let op: in deze afslag zit nóg een afslag die u moet nemen: afslag ‘ring
Utrecht/Nieuwegein’. U neemt afrit 17 richting Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland. (zie verder Den Haag/Arnhem
A12).
Amersfoort (A28)
Volg ring Utrecht (Zuid)/Breda/Den Haag tot op de A27. (zie verder Hilversum A27).
Parkeren
Op de Koningin Wilhelminalaan kunt u gratis parkeren. Zowel voor de deur van Sociaal Werk Nederland als aan de
overkant kunt u uw auto kwijt.
Openbaar vervoer
U reist naar Utrecht Centraal. Neem vanaf Busstation Jaarbeurszijde Haltes C: buslijn 74 of 77 (richting
Nieuwegein/Vianen). U stapt uit bij halte Anne Frankplein. Loop in de richting van waar de bus vandaan kwam.
Aan de rechteroverkant van de AnneFrank-rotonde is het deel van Wilhelminalaan waar ons pand ligt (nummer 3).
Looptijd circa 4 minuten

