Routebeschrijving
Met de auto
Voor het gebouw is (beperkt) gratis parkeergelegenheid aanwezig. Als u bij de
slagboom meldt dat u bezoeker bent van Woodwater Legal, dan kunt u hier
parkeren. Verder kunt u (betaald) parkeren bij Q-park Vaartsche Rijn of op straat
op (o.a.) de Vondellaan of de Jutfaseweg.

Vanaf Amersfoort, Hilversum via de A28
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de afslag Utrecht Rijnsweerd;
Sla bij stoplichten linksaf richting ‘Stadion, Lunetten’ (Waterlinieweg N22);
1e afslag rechts richting ‘Stadion, Centrum’;
Bij de stoplichten rechstaf richting ‘Centrum’ (Rubenslaan);
Bij de 3e stoplichten linksaf de brug over (Albatrosstraat);
Bij de 2e stoplichten rechtsaf onder de spoorbrug door, voor het politiebureau
langs;
Bij de volgende stoplichten rijdt u rechtdoor. Aan uw linkerhand ziet u het
Bedrijvencentrum, maar u mag hier niet naar links;
Volg de weg en maak gebruik van de keerlus aan het einde van de weg;
Wanneer u gekeerd bent ziet u voor de stoplichten aan uw rechterhand het
parkeerterrein van Bedrijvencentrum Rudolf Magnus.

Vanaf Amsterdam, Den Bosch over de A2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2 knooppunt Ouderijn, ‘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;
Voor de stoplichten is aan de rechterkant het parkeerterrein van
Bedrijvencentrum Rudolf Magnus.

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);
1e rotonde rechtdoor (Europalaan);
2e rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan);
Bij het ROC Midden Nederland, met bocht mee naar rechts;
Voor de stoplichten is aan de rechterkant het parkeerterrein van
Bedrijvencentrum Rudolf Magnus.

Openbaar vervoer
Vanaf station Vaartsche Rijn
Ons kantoor is op 200 meter afstand gelegen van treinstation Vaartsche Rijn.
Vanaf het station is de route als volgt:
•
•
•

•

Neem de uitgang Vondellaan (en niet Westerkade/ Centrum of Oosterkade/
Centrum);
Sla rechtsaf;
Aan de overkant van de straat ziet u op de hoek het kantoor van Hermans &
Schuttevaer Notarissen. Steek daar de straat over en sla rechtsaf. U loopt dan
op de Vondellaan;
Na ongeveer 150 meter loopt u langs het gebouw 'Bedrijvencentrum Rudolf
Magnus 74 t/m 172". Woodwater Legal is gevestigd in dit pand op
nummer 164. Als u de trap oploopt, dan helpt de receptie u verder.

Vanaf station Utrecht Centraal
Vanaf station Utrecht Centraal kunt u de buslijnen 8, 41 en 47 nemen (halte
Utrecht Vaartsche Rijn). Volg daarna bovenstaande route.

