
Route beschrijving via openbaarvervoer 

Sneltram vanaf Utrecht Centraal:
�� Neem de tram richting ‘Nieuwegein’ of ‘IJsselstein’.
�� Uitstappen bij halte ’24 Oktoberplein Zuid’.
�� Loop terug richting het kruispunt met het ziekenhuis links van u en steek het kruispunt over.
�� Loop rechtdoor �RQGHU�GH�QLHXZH�À\RYHU� totdat u het ‘Ibis Hotel’ aan uw linkerhand ziet.  

Sla voor het ‘Ibis Hotel’ links af de Bizetlaan op (het verlengde hiervan is de Kennedylaan).
�� Loop deze gehele straat uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren  

geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. 

Loopafstand 900 meter.
�� Het gebouw staat op 20 meter van het Amsterdam Rijnkanaal.

Bus vanaf Utrecht Centraal:  
�� Kies voor Busstation West; dit is gelegen aan de Jaarbeurszijde (tegenover het Beatrixtheater) 
        en kies lijn 5 richting Cartesiusweg.
�� Stap uit bij de halte Welgelegen op de Pijperlaan, tegenover het IBIS-hotel.
�� Loop in de richting van de bus, steek over en loop het straatje rechts naast het Ibis hotel in.
�� Loop rechtdoor tot een kleine kruising en sla rechtsaf. U bevindt zich nu op de Kennedylaan.
�� Loop deze gehele straat uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. Loopafstand 400 meter.
�� Plan uw route op http://9292.nl/

Vervoer per auto

Als u met de auto van buiten Utrecht komt, is het belangrijk om altijd de borden ‘ring Utrecht’ of ring ‘Utrecht West’ aan te houden. Anders loopt u het risico 
niet van de A2 te kunnen afslaan!  Neem afslag 8 Utrecht Jaarbeurs op de A2. Ga over de brug rechts langs de À\RYHU�(Niet eroverheen!). Daarna gaat u bij 
het kruispunt linksaf onder de À\RYHU door en na 150 meter, voor het Ibis Hotel, weer linksaf. Rijd dan door tot aan het kanaal (900 meter). Gratis parkeren 
tot ca. 150 plaatsen!

Vanuit Amsterdam, A2:
�� Neem afslag 8 ‘Centrum’.
�� Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’.
�� Ga over de brug rechst langs de À\RYHU�(niet eroverheen!) richting 

Oog in al.
�� Ga bij het kruispunt linksaf onder de À\RYHU door, u bevindt zich nu 

op de ‘Pijperlaan’.
�� 1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hier-

van is de Kennedylaan) inslaan.
�� U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hom-

mel’ en een ‘ijzeren geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Ken-

nedylaan) rechts.

Vanuit Den Bosch/Breda, A2:
�� Volg ring ‘Utrecht West/Centrum’ richting Amsterdam.
�� Neem afslag 8 ‘Centrum’.
�� Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’.
�� Ga over de brug rechts langs de À\RYHU(niet eroverheen!) richting 

Oog in al.
�� Ga bij het kruispunt linksaf onder de À\RYHU door, u bevindt zich nu 

op de ‘Pijperlaan’.
�� 1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hier-

van is de Kennedylaan) inslaan.
�� U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hom-

mel’ en een ‘ijzeren geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Ken-

nedylaan) rechts.

Vanuit Arnhem, A 12:
�� Let op: bij het begin van ‘Knooppunt Lunetten’, moet u op de ring 

Utrecht komen. Volg daarvoor de borden ‘Ring Utrecht/Nieuwegein’.
�� Vervolgens neemt u de afslag ‘Ring Utrecht West’ richting Amsterdam 

A2.
�� In de daaropvolgende rechterbocht houdt u de rechterbaan aan.
�� Neem afslag 8 ‘Centrum’.
�� Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’.
�� Ga over de brug rechts langs de À\RYHU(niet eroverheen!) richting 

‘Oog in al’.
�� Ga bij het kruispunt linksaf onder de À\RYHU door, u bevindt zich nu 

op de ‘Pijperlaan’.
�� 1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hier-

van is de Kennedylaan) inslaan.
�� U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hom-

mel’ en een ‘ijzeren geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Ken-

nedylaan) rechts.

Vanuit Hilversum, A 27: 
�� Neem de afslag ‘Ring Utrecht’ richting Arnhem/Den Haag A12.
�� Let op: in deze afslag zit nog een afslag, u volgt de afslag ‘Ring Utrecht’ 

richting Nieuwegein.
�� Vervolgens neemt u de afslag ‘Ring Utrecht West’ richting Amsterdam A2.
�� In de daaropvolgende rechterbocht houdt u de rechterbaan aan.
�� Neem afslag 8 ‘Centrum’.
�� Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’.
�� Ga over de brug rechts langs de À\RYHU(niet eroverheen!) richting Oog in 

al.
�� Ga bij het kruispunt linksaf onder de À\RYHU door, u bevindt zich nu op de 

‘Pijperlaan’.
�� 1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de 

Kennedylaan) inslaan.
�� U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en 

een ‘ijzeren geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kenne-

dylaan) rechts.

Vanuit Amersfoort A 28: 
�� Volg ‘Ring Utrecht Zuid’ richting Breda/Den Haag tot op de A 27.
�� Neem de afslag ‘Ring Utrecht’ richting Arnhem/Den Haag A12.
�� Let op: in deze afslag zit nog een afslag, u volgt de afslag ‘Ring Utrecht’ 

richting Nieuwegein.
�� Vervolgens neemt u de afslag ‘Ring Utrecht West’ richting Amsterdam A2.
�� In de daaropvolgende rechterbocht houdt u de rechterbaan aan.
�� Neem afslag 8 ‘Centrum’.
�� Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’.
�� Ga over de brug rechts langs de À\RYHU(niet eroverheen!) richting Oog in 

al.
�� Ga bij het kruispunt linksaf onder de À\RYHU door, u bevindt zich nu op de 

‘Pijperlaan’.
�� 1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de 

Kennedylaan) inslaan.
�� U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en 

een ‘ijzeren geopende poort’) tot aan het kanaal.
�� NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kenne-

dylaan) rechts.
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