Routebeschrijving HNK Utrecht CS
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
Auto
Met de auto is het kantoor het snelste te bereiken vanuit de oostelijke en zuidelijke richting.
Parkeren kan gemakkelijk voor de deur of in de parkeerkelder.
Routebeschrijving komende vanaf Amsterdam (A2)
Houd op de A2 de richting Leidsche Rijn aan. Neem afrit 6 t/m 8 naar de N230 richting
Maarsen/Vleuten/Ring Utrecht (noord). Houd ongeveer 6 kilometer links aan en volg de
borden voor A 2/E35/’s-Hertogenbosch. Houd vervolgens rechts aan en rijd door op Afslag 8
en volg de borden Utrecht-Papendorp/Utrecht-Langerak. Volg *)
Routebeschrijving komende vanaf Breda (A27)
Volg de A27 naar de Waterlinieweg in Zuid, Utrecht. Neem de afrit A12/E30 richting Den
Haag vanaf de A27. Houd rechts aan en volg de borden voor Hoograven/Lunetten/Houten.
Volg **)
Routebeschrijving komende vanaf Rotterdam/Den Haag (A20/A12)
Volg de A20 en de A12 naar Dominee Martin Luther Kinglaan in Leidsche Rijn, Utrecht.
Neem afrit 16 t/m 18-Knooppunt Oudenrijn vanaf de A12. Volg *)
Routebeschrijving komende vanaf Amersfoort (A28)
Volg de A28, blijf op de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Waterlinieweg (borden
naar Centrum/Stadion/Lunetten/Galgenwaard). Neem de afslag Centrum-West. Voeg in op
de Laan van Minsweerd. Sla vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf naar Stadionlaan.
Daarna de weg vervolgen naar Rubenslaan, Venuslaan en de Abstederdijk. Sla bij de Tsplitsing linksaf naar de Tolsteegsingel. Rijd langs het Ledigerf en de Catherijnes ingel. De
Catherijnesingel rechts aanhouden. Na enkele meters sla je linksaf de Henriëtte Roland
Holststraat in. Je bestemming bevind zich recht voor je.
Routebeschrijving komende vanaf Arnhem (A12)
Volg de A12 naar de Waterlinieweg in Zuid, Utrecht. Neem afrit 16 t/m 18 – HilversumKnooppunt Lunetten vanaf de A12. Neem de Het Goylaan, W.A. Vultostraat, Briljantlaan en
Catherijnesingel naar de Arthur van Schendelstraat in Binnenstad. **)
*) Weg vervolgen naar Dominee Martin Luther Kinglaan. Sla na ongeveer 2 kilometer
rechtsaf naar Daalsetunnel. Sla rechtsaf naar Daalsesingel. Weg vervolgen naar
Catharijnesingel, Willemsplantsoen en de Catharijnebaan. Sla rechtsaf naar Nicolaas
Beetsstraat. Sla vervolgens rechtsaf naar de Arthur van Schendelstraat. Hier vind je je
bestemming aan je rechterhand.

**) Neem op de rotonde de 1ste afslag op Waterlinieweg richting Hoograven/Lunetten. Neem
vervolgens de 3e afslag op de Het Goyplein naar Het Goylaan. Ga daarna rechtsaf naar
Constant Erzeijstraat. Weg vervolgen naar W.A. Vultostraat en Briljantlaan. Sla bij de
verkeerslichten linksaf naar de Baden-Powellweg en de Vondellaan. En ga vervolgens
rechtsaf onder de Kruisvaartbrug door waar de weg overgaat in de Bleekstraat. Bij de
tweede T-splitsing linksaf slaan naar de Catherijnesingel. Na enkele meters sla je linksaf de
Henriëtte Roland Holststraat in. Je bestemming bevind zich recht voor je.
OV
De bereikbaarheid van HNK CS met het openbaar vervoer is zeer goed. Het Centraal Station
Utrecht ligt op ca. 10 minuten loopafstand. Wanneer je besluit te lopen, is het handig om
vanaf het spoor waar je aankomt richting het busstation Centrumzijde te lopen. Wanneer je
langs de bussen loopt, kom je op het Stationsplein terecht. Vanaf daar loop je alleen nog
maar rechtdoor totdat je aan je rechterhand de Arthur van Schendelstraat ziet staan. De
Arthur van Schendelstraat vervolg je enkele meters. Je bestemming bevindt zich aan je
rechterhand.
Uiteraard zou je ook één van de velen bussen vanaf het Centraal Station kunnen nemen
richting de Bleekstraat: bus 12, bus 41, bus 77 of bus 47. Daarnaast zou je wanneer het
Treinstation Vaartsche Rijn (oplevering 2015-2016) open is, ook naar dit treinstation kunnen
reizen, vanaf daar is de Arthur van Schendelstraat nog ongeveer 5 minuten lopen.

