Routebeschrijving verenigingsbureau KBO-PCOB
Contact
KBO-PCOB, Ringwade 67, Gebouw F, 3439 LM Nieuwegein
Tel. 030 – 3400 600 - www.kbo-pcob.nl

Bereikbaarheid
Het verenigingsbureau van KBO-PCOB bevindt zich in Nieuwegein, aan de rand van
Utrecht. Het is vanaf NS-station Utrecht Centraal prima bereikbaar met het OV.
Vlakbij het kantoor ligt P+R Westraven, Griffioenlaan 1 bis, 3526 LA Utrecht. Als u
met de auto komt, kunt u hier parkeren.
U vindt het kantoor van KBO-PCOB aan de Ringwade in gebouw F op de derde
verdieping. Bij aankomst kunt u zich melden via de bel naast de draaideur. De deur
wordt vervolgens van afstand voor u geopend.

Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Vanaf NS-station Utrecht Centraal heeft u diverse opties:
1. Sneltram
U kunt sneltram 60 en 61 richting Nieuwegein nemen. U stapt uit bij tramhalte
P+R Westraven (ca. 7 minuten lopen, zie ‘Routekaart voetgangers’). Let op: er zijn
werkzaamheden op deze lijn, dus controleer voor vertrek uw route.
2. Bus
Bus 65 of 74: stap uit bij bushalte P+R Westraven (ca. 7 minuten lopen, zie
‘Routekaart voetgangers’).
3. OV-fiets
Vanaf Utrecht CS kunt u met een OV-fiets in ca. 20 minuten het kantoor
bereiken.
Routekaart voetgangers
Afbeelding toont de route vanaf
achtereenvolgens:

•
•

P+R Westraven
Sneltramhalte P+R
Westraven
Bushalte P+R Westraven

Bekijk de kaart online: www.kbo-pcob.nl/voetgangersroute

Routebeschrijving auto
Parkeren
Vlakbij het kantoor kunt u tegen betaling parkeren bij P+R Westraven (ca. 8 minuten
lopen, zie ‘Routekaart voetgangers’ hierboven of online: www.kbopcob.nl/voetgangersroute).
P+R Westraven is een overdekte parkeergarage, gelegen aan de rijksweg A12
(afslag 17 Kanaleneiland/Jaarbeurs/Transferium). Op de rijksweg wordt de P+R
aangegeven d.m.v. matrixborden. Adres: Griffioenlaan 1 bis - 3526 LA Utrecht.
https://www.parkeren-utrecht.nl/pr/transferium-pr-westraven

Met de auto
Vanuit richting Amsterdam/Den Haag
U volgt de A2/A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Oudenrijn volgt u richting
Arnhem. Op de Ring Utrecht Zuid neemt u afrit 16 t/m 18 Nieuwegein. Vervolgens
afrit 17 Kanaleneiland/Jaarbeurs. Aan het eind van de afrit gaat u bij de stoplichten
rechtdoor langs het Bastion Hotel. In de bocht gaat u rechtsaf de Winthontlaan op. U
gaat vervolgens linksaf de brug over en daarna de eerste weg links. U vindt
KBOPCOB in gebouw F op de derde verdieping.

Vanuit richting Den Bosch/Breda
U volgt de A2/A27 richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen volgt u de A2 richting
Amsterdam. Bij knooppunt Oudenrijn volgt u richting Arnhem/Amersfoort (A12).
Vervolgens afrit 17 Kanaleneiland/Jaarbeurs. Aan het eind van de afrit gaat u bij de
stoplichten rechtdoor langs het Bastion Hotel. In de bocht gaat u rechtsaf de
Winthontlaan op. U gaat vervolgens linksaf de brug over en daarna de eerste weg
links. U vindt KBO-PCOB in gebouw F op de derde verdieping.

Vanuit richting Amersfoort/Hilversum
U volgt A28/A27 richting Breda. Bij knooppunt Rijnsweerd volgt u de A27 richting
Breda. Bij knooppunt Lunetten volgt u richting Ring Utrecht/Den Haag (A12). Dan
kiest u Ring Utrecht/afrit 16 t/m 18/Nieuwegein. Vervolgens afrit 17
Kanaleneiland/Jaarbeurs. Aan het einde van de afrit gaat u bij de stoplichten linksaf
de Europalaan op. Bij de volgende stoplichten slaat u linksaf langs het Bastion Hotel
de Mauritiuslaan in. In de bocht gaat u rechtsaf de Winthontlaan op. U gaat
vervolgens linksaf de brug over en daarna de eerste weg links. U vindt KBO-PCOB in
gebouw F op de derde verdieping.

Vanuit richting Arnhem
U volgt de A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten volgt u richting Ring Utrecht
Zuid/Nieuwegein. Dan afrit 17 Kanaleneiland/Jaarbeurs. Aan het einde van de afrit
gaat u bij de stoplichten linksaf de Europalaan op. Bij de volgende stoplichten slaat
u linksaf langs het Bastion Hotel de Mauritiuslaan in. In de bocht gaat u rechtsaf de
Winthontlaan op. U gaat vervolgens linksaf de brug over en daarna de eerste weg
links. U vindt KBO-PCOB in gebouw F op de derde verdieping.

Routekaart auto

Het kantoor ligt aan de zuidzijde van Utrecht. Bij de rode pin vindt u het kantoor.
Bekijk de routekaart online: www.kbo-pcob.nl/autoroute

N.B. Bij aankomst kunt u zich melden via de bel naast de draaideur. De deur wordt
vervolgens van afstand voor u geopend. Het verenigingsbureau bevindt zich op
de derde etage.

