Routebeschrijving Utrecht
Friedeberg Consultancy B.V.
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht
T : 030 231 79 79
Met het openbaar vervoer
U kunt het beste uitstappen op Utrecht Centraal Station.
Met streeklijnen 19 richting Terwijde, 28 richting Vleuten en 37, 38 en 39 richting Maarssen
NS.
Uitstaphalte: Van Koetsveldstraat (7 a 8 minuten van Centraal Station). Loop door in de
rijrichting van de bus, na 50 m ziet u links het bedrijvencentrum.
Met de auto vanuit de richtingen Arnhem A12/Den Haag A12/Den Bosch A2
• Op de A12, volg de borden Amsterdam via de A2.
• Op de A2 (ring west) neem t u afslag 7 (Lage Weide). Let op, dit is een nieuwe afslag welke
is samengevoegd, afrit 6 t/m 8.
• Boven aan de afslag bij de stoplichten rechtsaf slaan, richting Centrum/Lage Weide/Muziek
Theater.
• Bij de volgende stoplichten rechts, richting Lage Weide Zuid/Centrum/ Muziek Theater.
• 1e stoplicht rechts richting Muziek Theater, blijf deze weg volgen, u rijdt op een parallelweg
van de A2, langs het AC restaurant, onder het spoor door, houd hierna links aan richting
Centrum.
• Zie Vervolg route.
Met de auto vanuit de richting Amsterdam A2
• Op de A2 richting Den Bosch (ring west) neemt u afslag 7 (Lage Weide). Let op, dit is een
nieuwe afslag welke is samengevoegd, afrit 6 t/m 8.
• Bovenaan de afslag bij de stoplichten linksaf slaan, richting Centrum/Lage Weide/Muziek
Theater.
• U rijdt over de A2, stoplichten rechtdoor
• Bij de stoplichten onderaan gaat u rechts, richting Lage Weide Zuid/Centrum/ Muziek
Theater.
• 1e stoplicht rechts richting Muziek Theater, blijf deze weg volgen, u rijdt op een parallelweg
van de A2, langs het AC restaurant, onder het spoor door, houd hierna links aan richting
Centrum.
• Zie Vervolg route
Vervolg route
• Bovenaan bij stoplichten links richting Centrum/Oog in Al over (gele) brug, u rijdt nu op de
Vleutenseweg.
• Na de brug (rechts ziet u de Gamma) het kruispunt oversteken richting Centrum, u bent nog
steeds op de Vleutenseweg.
• Na 400 m bij stoplichten, rechtsaf de Groeneweg in.
• Na 90 m, linksaf de Niasstraat in (betaald parkeren in deze straat en wijk).
• Het grote gebouw aan de linkerkant is het bedrijvencentrum, de ingang/receptie bevindt zich
aan de andere zijde van het gebouw.

Parkeermogelijkheid voor bezoekers aan de Groeneweg. Als u die inrijdt vanaf de
Vleutenseweg dan is het vrijwel meteen links, aanbellen bij Facility point. (centrumkant
van het gebouw)

