
 

 

 

 

p/a  Kantoor a-advies bv, Vondellaan 28  -  3521 GH  UTRECHT  -  030-2620205 

(Navigatie-adres: Vondellaan 6) 

 

 

 

Bereikbaarheid en parkeren 
 

 

 

 

Noor houdt kantoor bij a-advies, dat gevestigd is in BedrijvenCentrum Vondelparc, kantoornummer 28.  

Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie van Vondelparc en aangeven dat u een afspraak  

heeft met Noor/a-advies. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Met openbaar vervoer 

 

U kunt Noor met het OV op verschillende manieren bereiken: 

 

-   Schuin tegenover ons kantoor bevindt zich treinstation Utrecht Vaartsche Rijn. Hier stopt de Sprinter.  

 

- Vanaf CS Utrecht vertrekken diverse stads- of regiobussen richting de Vondellaan (o.a. de lijnen 8, 41 en 47).  

U stapt dan uit voor de deur van ons kantoor (Bedrijvencentrum Vondelparc).  

 

- Tot slot kunt u vanaf CS Utrecht de NS Zonetaxi nemen.  
  

   BUSHALTE 
 

(Vondelparc) 

BC Rudolf Magnus  

 

 

terrein 

         
         

        BC Vondelparc 

http://www.ns.nl/reizigers/producten/van-deur-tot-deur/ns-zonetaxi.html


Komt u met de auto en gebruikt u navigatie? Let dan op! 

Aangezien Noor in een bedrijfsverzamelpand is gevestigd, kan het zijn dat niet alle navigatiesystemen  

u naar het juiste adres brengen. Als u echter Vondellaan 6 ingeeft, zullen de meeste navigatiesystemen u  

naar het parkeerterrein van bedrijvencentra Vondelparc en Rudolf Magnus leiden.   

 

Parkeren 

Er is beperkte mogelijkheid om naast ons gebouw gratis te parkeren. Wilt u hiervan gebruik maken?  

Vraagt u Noor dan uiterlijk een dag van tevoren om een parkeerplaats voor u te reserveren.  

In overige gevallen kunt u betaald parkeren in de directe omgeving (aan de weg of in de gemeentelijke  

parkeergarage Vaartsche Rijn, Baden Powellweg 103, 3523 CA Utrecht).  

 

Routebeschrijving met de auto  

Vanaf Amersfoort, Hilversum over de A28: 

 A28, afslaan bij Utrecht Rijnsweerd 

 Bij verkeerslichten linksaf richting ‘Stadion, Lunetten’ (Waterlinieweg N22) 

 1e afslag rechts richting ‘Stadion, Centrum’ 

 Bij verkeerslichten rechtsaf richting ‘Centrum’ (Rubenslaan) 

 Bij de 3e verkeerslichten linksaf de brug over (Albatrosstraat) 

 Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf onder de spoorbrug door, voor het politiebureau langs (Baden Powellweg) 

 Bij de volgende verkeerslichten rijdt u rechtdoor. Aan uw linkerhand ziet u Bedrijvencentrum Vondelparc,  
maar hier mag u niet naar links 

 Volg de weg en maak gebruik van de keerlus, net voorbij de bocht naar links  

 Nadat u bent gekeerd en de bocht bij het ROC Midden Nederland voorbij bent, bevindt zich direct aan uw rechterhand  
het parkeerterrein van Bedrijvencentrum Rudolf Magnus (Parkeer hier ook voor bezoek aan Bedrijvencentrum Vondelparc) 
 

Vanaf Amsterdam, Den Bosch over de A2: 

 A2 knooppunt Oudenrijn, ‘Arnhem, Ring Utrecht, A12′ aanhouden 

 1e afslag rechts richting ‘Ring Utrecht (zuid), A12′ 

 Linksaf ‘Ring Utrecht, Houten, A12′ aanhouden 

 Ring Utrecht (zuid), neem afslag 17 (Kanaleneiland, Jaarbeurs) 

 Richting Jaarbeurs aanhouden (Europalaan) 

 1e rotonde rechtdoor (Europalaan) 

 2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan) 

 Bij het ROC Midden Nederland met bocht mee naar rechts 

 Net voorbij de bocht bevindt zich aan uw rechterhand het parkeerterrein van Bedrijvencentrum Rudolf Magnus  
(Parkeer hier ook voor bezoek aan Bedrijvencentrum Vondelparc) 
 

Vanaf Arnhem, Den Haag, Rotterdam over de A12: 

 A12, Ring Utrecht, (afslag 16 t/m 18) 

 Ring Utrecht (zuid), neem afslag 17 (Kanaleneiland, Jaarbeurs) 

 Richting Jaarbeurs aanhouden (Europalaan) 

 Op de 1e rotonde rechtdoor (Europalaan) 

 Op de 2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan) 

 Bij het ROC Midden Nederland met bocht mee naar rechts 

 Net voorbij de bocht bevindt zich aan uw rechterhand het parkeerterrein van Bedrijvencentrum Rudolf Magnus  
(Parkeer hier ook voor bezoek aan Bedrijvencentrum Vondelparc) 
 

Vanaf Breda, Gorinchem over de A27: 

 Volg vanaf de A27 bij de Utrecht de A12, richting Den Haag 

 Afslag 18, richting Houten 

 Onderaan de afslag op de rotonde rechtsaf richting Hoograven/Lunetten (Waterlinieweg) 

 Neem de 1e afslag, Lunetten/Hoograven 

 Onderaan de afslag linksaf 

 Neem de 3e afslag op de rotonde, richting Hoograven 

 Volg deze weg en sla op de grote Y-splitsing rechtsaf (Rijnlaan) 

 Aan het einde van deze weg rechtsaf (Balijelaan) 

 De Balijelaan draait iets naar rechts en wordt Vondellaan  

 Bij het ROC Midden Nederland met bocht mee naar rechts 

 Net voorbij de bocht bevindt zich aan uw rechterhand het parkeerterrein van Bedrijvencentrum Rudolf Magnus  
(Parkeer hier ook voor bezoek aan Bedrijvencentrum Vondelparc) 

 


