Routebeschrijving
Auto
Ons adres is Parijsboulevard 209d, 3541 CS Utrecht. Omdat de Parijsboulevard vrij nieuw is, wordt deze niet altijd door
navigatiesystemen herkend. U kunt daarom het beste als bestemming Parkeergarage Brusselplein opgeven. Deze parkeergarage
heeft twee ingangen. Vanuit de stad kunt u het beste de ingang aan de Centrumboulevard gebruiken; vanaf de snelweg is de
ingang aan de Londenstraat het snelst. Parkeren van motoren in parkeergarage Brusselplein is helaas niet toegestaan.

Vanaf de richting Amsterdam

Vanaf de richting Den Haag/Rotterdam en Den Bosch

•

Neem de A2 richting Utrecht.

•

•

Neem de parallelbaan ter hoogte van afslag 6 (Maarssen) t/m
8 en neem vervolgens afslag 7 (Leidsche Rijn Centrum/Utrecht
Centrum).

Volg de borden richting de A2 Amsterdam. Op de A2 kiest
u direct voor de afslag 6 t/m 8 en vervolgens voor afslag 8
(Papendorp/Langerak/De Meern/Centrum/Jaarbeurs).

•

Bij de stoplichten (einde afslag) steekt u linksaf de A2 over en
gaat u direct rechtsaf de Stadsbaan Leidsche Rijn op.

•

Ga bij de verkeerslichten rechtsaf en volg de weg
(Soestwetering).

•

Ga na de Stadsbaantunnel bij de stoplichten linksaf.

•

Ga na ongeveer 600 meter (na het Antoniusziekenhuis aan uw
rechterzijde) bij het stoplicht rechtsaf de Terwijdesingel op.

•

Na het viaduct gaat u bij het stoplicht linksaf. U ziet hier de
ingang van de parkeergarage.

•

Na het viaduct gaat u bij het stoplicht linksaf. U ziet hier de
ingang van de parkeergarage.

•

Lees verder bij ‘Parkeren via ingang Londenstraat’.

•

Lees verder bij ‘Parkeren via ingang Londenstraat’.

Vanaf de richting Arnhem/Breda
•

U volgt de parallelbaan A12 naar de A2. Op de A2 kiest u direct
voor de afslag 6 t/m 8. Vervolgens neemt u afslag 8 (Papendorp/
Langerak/De Meern/Centrum/Jaarbeurs).

•

Bij de stoplichten (einde afslag) steekt u linksaf de A2 over en
gaat u direct rechtsaf de Stadsbaan Leidsche Rijn op.

•

Ga na de Stadsbaantunnel bij de stoplichten linksaf.

•

Na het viaduct gaat u bij het stoplicht linksaf. U ziet hier de
ingang van de parkeergarage.

•

Lees verder bij ‘Parkeren via ingang Londenstraat’.

Vanaf de richting Utrecht
•

Rijd op de Vleutensebaan over de gele brug. Houd bij de eerste
splitsing rechts aan en sla bij de volgende splitsing linksaf de
Centrumboulevard op.

•

Rijd door langs het busstation; links hiervan bevindt zich de
ingang van de parkeergarage.

•

Zie ook de foto’s bij ‘Aanrijroute via Centrumboulevard’.

Let op: het is gebleken dat de parkeeraanduidingen te Leidsche
Rijn nog niet optimaal zijn. Daarom zijn er op de volgende
pagina aanvullende aanwijzingen opgenomen per ingang van de
parkeergarage.

Parkeren via ingang Londenstraat. Kies van de twee ingangen aan
de Londenstraat de rechter (links gaat naar de Jumbo); deze loopt
naar beneden. Indien u vooraf uw kenteken heeft doorgegeven,
gaat de slagboom automatisch open en kunt u naar binnen rijden.
Rijd door tot het einde, sla linksaf en rijd dan door tot op de pilaren
‘Parijsplein’ staat aangegeven (groene markeringen). Parkeer daar
uw auto. Hier bevindt zich de ingang van ons kantoorpand.

1

2

Parkeren via ingang Centrumboulevard.
Indien u vooraf uw kenteken heeft
doorgegeven, gaat de slagboom automatisch
open en kunt u naar binnen rijden. Sla na de
slagbomen direct rechtsaf en parkeer daar
uw auto. Op de pilaren staat ‘Parijsplein’
aangegeven (groene markeringen). Hier
bevindt zich de ingang van ons kantoorpand.

Aanrijroute via Centrumboulevard. Rijd
op de Vleutensebaan over de gele brug.
Houd bij de eerste splitsing rechts aan (1)
en sla bij de volgende splitsing linksaf de
Centrumboulevard op (2). Rijd door langs
het busstation; links hiervan bevindt zich de
ingang van de parkeergarage. Lees verder
bij ‘Parkeren via ingang Centrumboulevard.

