
 
 

Routebeschrijving “Blik op Werk”    
 
Bezoekadres Postadres Telefoonnummer 
Churchilllaan 11 Postbus 2707 030 - 291 60 25 
3527 GV UTRECHT 3500 GS UTRECHT 
7de etage 
 
Met de tram vanaf station Utrecht CS 
- bij busstation sneltram (61) richting IJsselstein of Nieuwegein. Uitstappen halte 5 Meiplein 
- rechts van de halte ziet u aan de overkant van de straat winkelcentrum Kanaleneiland  
  met kantoortoren 
- hoofdingang kantorencomplex links om de hoek of via de hal van het winkelcentrum 
  voorbij de Blokker. 
 
Met de Bus vanaf station Utrecht CS 
- Bushalte CS Jaarbeurszijde platform C 
- Bus 9, 24,102,107, 181, 195 Uitstappen halte Kanaleneiland 
 
Met de auto 
Vanuit richting Amsterdam/Den Bosch (A2): 
- Afslag Centrum volgen, daarna afrit 8 nemen 
- Na 200 m linksaf op de rotonde richting centrum 
- bij rotonde 24 Oktoberplein rechtsaf, trambaan volgen 
- bij rotonde 5 Meiplein rechtsaf de Churchilllaan op. 
 
Vanuit richting Den Haag/Rotterdam (A12): 
- op het knooppunt Oudenrijn richting Amsterdam/Centrum/Ring Utrecht 
- afslag Centrum (afrit 8), daarna richting centrum aanhouden 
- na 450 m rechtsaf op rotonde richting Centrum 
- trambaan volgen via rotonde Europalaan naar rotonde 5 Meiplein 
- op rotonde 5 Meiplein rechtsaf de Churchilllaan op. 
 
Vanuit richting Arnhem / Hilversum (A12/A27): 
- ring Utrecht/Jaarbeurs aanhouden 
- afslag Utrecht / Jaarbeurs / Kanaleneiland(afrit 17), daarna richting Utrecht / 
  Jaarbeurs / Kanaleneiland aanhouden 
- linksaf op de rotonde Europalaan 
- op rotonde 5 Meiplein linksaf de Churchilllaan op. 
 
Parkeren 
U kunt parkeren in de garage van het winkelcentrum. (LET OP: Na 2 uur betaald parkeren) 
Verder zijn er in de omgeving ruimschoots gratis parkeerplaatsen te vinden. 
 
Kantorencomplex “Piet van Dommelenhuis” 
- hoofdingang kantorencomplex “Piet van Dommelenhuis” 
  links om de hoek of via de hal van het winkelcentrum voorbij de Blokker en Bristol. 
- Complex zit gevestigd langs de Beneluxlaan, boven het winkelcentrum Kanaleneiland 
 
Melden bij 
- Portier/balie op de begane grond 
- U schrijft zich daar in en wordt doorverwezen naar de 7de verdieping. 
- De portier zorgt ervoor dat u met juiste lift vertrekt.  
 


