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U rijdt op de A12 richting Utrecht. Neem de parallelbaan ‘Ring Utrecht, afrit 16 t/m 18’.
U neemt afrit 17 en volgt de borden [Centrum/Jaarbeurs].
Bij de rotonde gaat u links af (derde afslag), de Beneluxlaan op.
Op het 24 oktoberplein gaat u rechts af (eerste afslag).
U volgt de route tot onder het spoor door (Daalsetunnel) en gaat bij de stoplichten na
het spoor rechtdoor.
Zorg dat u het water aan uw rechterhand heeft. U bent nu op de Weerdsingel WZ.
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Vanaf de A2 (Amsterdam / Den Bosch)

U rijdt op de A2 richting Utrecht. Neem de parallelbaan bij Maarssen ‘Ring Utrecht West,
afrit 6 t/m 8’.
U neemt afrit 7 en volgt de borden [Centrum/Jaarbeurs].
U volgt de route tot onder het spoor door (Daalsetunnel) en gaat bij de stoplichten na
het spoor rechtdoor.
Zorg dat u het water aan uw rechterhand heeft. U bent nu op de Weerdsingel WZ.
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Vanaf de A12 (Arnhem / Den Haag / Rotterdam)

Vanaf de A28 / A27 (Amersfoort / Hilversum)

U komt van de A28 en gaat bij Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) richting [Hilversum
(A27)].
Vanaf de A27 neemt u de afslag [Veemarkt].
U gaat rechtsaf onder de snelweg Biltse Rading op richting [Centrum].
Na ongeveer 750 meter komt u bij het Kardinaal Alfrinkplein.
U gaat rechtdoor de Kardinaal de Jongweg op.
De Kardinaal de Jongweg volgt u over het Eykmanplein heen tot aan het kruispunt van
de Mr. Tripkade en de A. Matthaeuslaan.
Op dit kruispunt slaat u linksaf de A. Matthaeuslaan op.
Deze laan gaat over in de Willem Noortstraat (met een bocht naar rechts) en die weg
gaat over in de Adelaarsstraat.
Aan het eind van de Adelaarsstraat komt u op een T-splitsing met de Oudenoord.
U gaat hier linksaf. Bij het volgende stoplicht rechts, u bent nu op de Weerdsingel WZ.



Utrecht & parkeergelegenheid

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarages Paardenveld of La Vie. Beiden zijn op
loopafstand van PHOV. Of u kunt betaald parkeren op de Weerdsingel WZ.
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Vanaf Utrecht Centraal (ongeveer 15 minuten)

Loop door Hoog Catharijne, richting Vredenburg (= centrum).
Steek Vredenburg schuin over, richting de Bijenkorf.
Bij de voetgangersstoplicht recht oversteken naar de Sint Jacobsstraat.
De Sint Jacobsstraat uitlopen tot over de Monicabrug.
Na de brug links af, dit is de Weerdsingel WZ.

