
 

Routebeschrijving 
NVVK  

Koningin Wilhelminalaan 5 

3527 LA Utrecht 

 

Lopend of per fiets vanaf Utrecht Centraal 

De NVVK ligt op ongeveer 20 minuten loopafstand (2 kilometer) van het Station Utrecht Centraal. Bij 

het verlaten van het station aan de Jaarbeurskant gaat u naar links de Croeselaan in. Bij het 

verkeerslicht ter hoogte van het hoofdkantoor van de Rabobank gaat u naar rechts de Van Zijstweg 

in. Na de Nelson Mandelabrug gaat u 300 meter rechtdoor en vervolgens links afbuigen met de 

weg mee en na 300 meter weer links langs het kantoor van Mitros. U bent op de Koningin 

Wilhelminalaan. De NVVK bevindt zich vervolgens aan de linker kant. 

 

Per openbaar vervoer vanaf Utrecht Centraal 

Door de werkzaamheden rondom Station Utrecht Centraal wisselen regelmatig de vertrekhaltes van 

de bussen. Kijk op 9292.nl voor de bussen, haltes en vertrektijden. 

 

Per auto 

Vanuit het centrum van Utrecht 

Door de werkzaamheden rondom station Utrecht zijn regelmatig straten afgesloten. Raadpleeg uw 

navigatiestysteem of kijk op www.goedopweg.nl om de meest actuele route te plannen. 

 

LET OP! 

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. 

 

Amsterdam (A2) 

Afslag 8 ‘Centrum/De Meern’. Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. Na de flyover en het bezinestation 

gaat u rechtsaf de Overste den Oudelaan op. Bij het vierde stoplicht (Anne Frankplein) slaat u linksaf 

de Balijelaan op. Na 50 meter neemt u direct weer de afslag naar links de parallelweg op. Dit is de 

Koningin Wilhelminalaan. U vindt de NVVK schuin rechts voor u. 

 

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 kruising 

(Anne Frankplein) gaat u rechtsaf (Balijelaan) en na 50 meter gaat u direct linksaf de parallelweg op. 

Dit is de Koningin Wilhelminalaan. U vindt de NVVK schuin rechts voor u. 

 

 

 



 

‘s-Hertogenbosch (A2 + A27) en Breda (A27) 

Op de autosnelweg A27 neemt u bij knooppunt ‘Rijnsweerd’ de afrit ‘Den Haag A12’. Daarna neemt u 

afrit 17 richting ‘Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland’. Onderaan de afrit gaat u bij de verkeerslichten 

rechts richting Utrecht. Bij de eerste rotonde (Europaplein) gaat u rechtdoor (Europalaan).  

Bij de volgende kruising (Anne Frankplein) gaat u rechtsaf (Balijelaan) en na 50 meter gaat u direct 

linksaf de parallelweg op. Dit is de Koningin Wilhelminalaan. U vindt de NVVK schuin rechts voor u. 

 

Amersfoort (A28 + A27) en Hilversum (A27) 

Volg ‘Ring Utrecht/Arnhem/Den Haag A12’ en daarna direct de ‘Ring Utrecht/Nieuwegein’. Daarna 

neemt u afrit 17 richting ‘Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland’. Onderaan de afrit gaat u bij de 

verkeerslichten rechts richting ‘Utrecht’. Bij de eerste rotonde (Europaplein) gaat u rechtdoor 

(Europalaan). Bij de volgende kruising (Anne Frankplein) gaat u rechtsaf (Balijelaan) en na 50 meter 

gaat weer direct linksaf de parallelweg op. Dit is de Koningin Wilhelminalaan. U vindt de NVVK schuin 

rechts voor u. 

 


