Routebeschrijving NVVK
De NVVK is gevestigd aan de:
Catharijnesingel 30d (vierde verdieping)
Kantoorgebouw Singelborch
3511 GB Utrecht
085 – 489 57 40
info@nvvk.nl
Belangrijk;
Door de ideale ligging ten opzichte van het Utrecht Centraal Station en de hoge kosten
voor parkeren in de nabijheid raden wij iedereen aan om de NVVK per trein te bezoeken.
Mocht u toch met de auto komen, dan wijzen wij graag op het volgende:
Om de lucht in de stad schoner te maken voert de gemeente o.a. in het centrum een
milieuzone in voor:
• Personen- en bestelauto’s op diesel van voor 1 januari 2001 (Datum Eerste
Toelating). Deze maatregel is ingegaan op 1 januari 2015. Tot 1 mei hanteert de
gemeente een gewenningsperiode, waarin zij waarschuwingen uitdelen en mensen
aanspreken. Vanaf 1 mei 2015 worden boetes uitgedeeld.
Openbaar Vervoer
Vanaf NS Utrecht Centraal Station (ca. drie tot vijf minuten lopen vanaf aankomst)
Let op het stationsgebied is gewijzigd en blijft wijzigen!
Utrecht Centraal Station verlaat u via de enige uitgang naar Centrum/Hoog Catharijne.
Als u buiten komt gaat u in het winkelcentrum Hoog Catharijne naar binnen. Ga links af
en houd vervolgens rechts aan. U loopt rechtdoor tot u aan uw linker hand C&A hebt.
Loop een klein stukje verder tot de ingang van kantoor Singelborch, op de deur staat het
logo van de NVVK. De ingang zit tussen C&A en Parfois.

In het halletje vindt u een intercom om u aan te melden bij de NVVK. Met de lift of de trap
vindt u vervolgens op de vierde verdieping de NVVK.

Auto
In verband met de grootschalige en langdurige werkzaamheden in de directe omgeving
van ons kantoor dient u rekening te houden met een extra reistijd van ongeveer 15 tot 20
minuten (t.o.v. de reguliere reistijd) wanneer u wenst te parkeren bij P3/P4
Stationsstraat/ Radboudtoren. De parkeerplaats Jaarbeurs/Beatrixtheater is normaal
bereikbaar!
Alle richtingen naar parkeerplaats Jaarbeurs/Beatrixtheater (ca. vijf tot tien
minuten lopen vanaf aankomst)
Vanuit alle richtingen in Nederland volgt u bij binnenkomst van Utrecht de borden
‘Jaarbeurs’. Volg vervolgens de borden Jaarbeurs P1, P2, P3 of Beatrixtheater. Vanaf de
parkeerterreinen van Jaarbeurs/Beatrixtheater steekt u het jaarbeursplein over naar de
ingang van Utrecht Centraal Station en/of Hoog Catharijne.
Let op het stationsgebied is gewijzigd en blijft wijzigen! Utrecht Centraal Station verlaat u
via de enige uitgang naar Centrum/Hoog Catharijne. Net buiten het stationsgebied gaat u
links af richting Media Markt. Sla vervolgens op de T splitsing rechts af richting
Centrum/Zara. U loopt rechtdoor tot u aan uw linker hand C&A hebt. Loop een klein
stukje verder tot de ingang van kantoor Singelborch, met het logo van de NVVK op de
deur. De ingang zit tussen C&A en Parfois.
U heeft dan de ingang van de Singelborch bereikt; in het halletje vindt u een intercom om
u aan te melden bij de NVVK. Met de lift of de trap kunt u vervolgens op de vierde
verdieping de NVVK vinden.
Parkeerfaciliteiten Jaarbeurs;
http://www.jaarbeursutrecht.nl/route.aspx?ID=8&TID=5
Alle richtingen naar P Stationsstraat/Radboudtoren (ca. een tot twee minuten
lopen vanaf aankomst)
Vanaf AMSTERDAM/SCHIPHOL - A2:
Neem afrit 8 Centrum. Vervolg route bij *
Vanaf DEN BOSCH/BREDA - A2
Volg de borden: Ring Utrecht West - Centrum (N198) - Lage Weide - Amsterdam.
Neem afrit 8 Centrum. Vervolg route bij *

Vanaf DEN HAAG/ROTTERDAM - A12:
Volg de borden: Ring Utrecht West - Centrum -’s-Hertogenbosch - Amsterdam.
Vervolgens Utrecht West - Centrum - Amsterdam.
Neem afrit 8 Centrum. Vervolg route bij *
Vanaf HILVERSUM/ALMERE - A27 & AMERSFOORT/ZWOLLE - A28 & ARNHEM-A12:
Via de A12 richting Amsterdam A2 tot de afslag Ring Utrecht - Amsterdam.
Neem afrit 8 Centrum. Vervolg route bij *

* U rijdt richting centrum via de Martin Luther Kinglaan, als maar rechtdoor over het
viaduct boven het 24 Oktoberplein, de Weg der Verenigde Naties, over het Westplein,
houdt dan rechts aan, maar nog steeds schuin rechtdoor, door de Daalse tunnel (onder
het spoor door). Volg hierbij de borden van de Parkeerroute Centrum/HoogCatharijne.
Na de Daalsetunnel, bij de verkeerslichten, rechtsaf. Volg de borden P CentrumWest/Hoogcatharijne. U kunt hierbij voorsorteren op de linkerbaan.
Vervolg deze weg. Bij de tweede verkeerslicht steekt u schuinrechts over. Bij de
volgende verkeerslichten slaat u rechts af naar de garages Radboud/Stationsstraat
(P3/P4), deze liggen rechts en links. Mocht de afslag afgesloten zijn wegens
werkzaamheden volg dan de borden P3 en P4.
Neem de trap (of lift) naar de begane grond (waar u de garage bent ingereden) en ga
naar buiten loop een klein stukje terug richting de Catharijnesingel. Sla op de
Catharijnesingel links af en de deur zit een klein stukje verder, voor de ingang van de
fietsenstalling.
Parkeerfaciliteiten P Stationsstraat/Radboudtoren;
Indien u een dag van te voren reserveert, dan betaalt u 12,50 euro (ma-do 12,50 euro of
vr 15,00 euro)voor een dag.
https://parkerencentrumutrecht.nl/
http://www.interparking.nl/p3-radboud
http://www.interparking.nl/p4-stationstraat
Lopen
Vanaf Utrecht Centrum (ingang Hoog Catharijne)
Neem de nieuwe hoofdingang Hoog Catharijne, loop door tot de roltrap recht voor u. Ga
met de roltrap één verdieping omhoog en loop rechtdoor tot vlak voor C&A aan de
rechterkant en B&B (Bijou Brigitte) links. De ingang zit tussen C&A en Parfois.
Op de glazen deur ziet u het NVVK-logo.

In het halletje vindt u een intercom waar u zich kunt melden bij de NVVK om toegang te
verkrijgen tot de liften naar de vierde verdieping, waar de NVVK zich bevindt.

Fiets
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=78858

