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Amsterdam/Den Bosch (A2)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Op de A2 bij Knooppunt Oudenrijn, ‘Arnhem, Ring Utrecht’ aanhouden.
1e afslag rechts richting ‘Ring Utrecht (zuid), A12.
Linksaf ‘Ring Utrecht, Houten A12’ aanhouden.
Op de Ring Utrecht (zuid) neemt u Afslag 17 (Kanaleneiland, Jaarbeurs)
Richting Jaarbeurs aanhouden (Europalaan).
1e rotonde rechtdoor (Europalaan).
2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan).
Bij ROC Midden-Nederland, met de bocht mee naar rechts.
Direct daarna ziet u het gebouw Rudolf Magnus en het gebouw Vondelparc aan uw rechterhand.
Parkeergelegenheid bij het gebouw Rudolf Magnus (even melden bij de slagboom).

Arnhem/Den Haag/Rotterdam (A12)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Komende uit Arnhem: vanuit Knooppunt Lunetten ‘Den Haag, Ring Utrecht A12’ aanhouden.
Komende uit Den Haag/Rotterdam: vanuit Knooppunt Oudenrijn ‘Arnhem, Ring Utrecht’
aanhouden.
Op de Ring Utrecht (zuid) neemt u Afslag 17 (Kanaleneiland, Jaarbeurs)
Richting Jaarbeurs aanhouden (Europalaan).
1e rotonde rechtdoor (Europalaan).
2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan).
Bij ROC Midden-Nederland, met de bocht mee naar rechts.
Direct daarna ziet u het Rudolf Magnus gebouw en het Vondelparc gebouw aan uw rechterhand.
Parkeergelegenheid bij het gebouw Rudolf Magnus (even melden bij de slagboom).
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Amersfoort/Hilversum (A28 en A27)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A27/A28 volg ‘Utrecht Rijnsweerd’.
Bij stoplichten linksaf richting Stadion Galgenwaard/Lunetten (Waterlinieweg N222).
Neem eerste afslag richting Stadion Galgenwaard/Centrum.
Bij stoplichten rechtsaf richting Centrum (Rubenslaan).
Bij derde stoplichten linksaf de brug over (Albatrosstraat).
Bij tweede stoplichten onder de spoorbrug door, dan rechtsaf.
Voor het politiebureau langs (Baden Powellweg/Vondellaan).
Na de eerste stoplichten ziet u het gebouw Vondelparc aan uw linkerhand. Parkeergelegenheid
bij het Rudolf Magnus gebouw (even melden bij de slagboom).

Openbaar vervoer
▪

Op Utrecht CS neemt u lijn 6 (Hoograven) of lijn 8 (Lunetten NS), uitstappen bij halte
Vondellaan. U staat nu voor de ingang van het gebouw Vondelparc.

2

