Routebeschrijving BVS Schooladvies
Bedrijvenparc Vondelparc en Rudolf Magnus
Vondellaan 4-172, 3521 GD Utrecht

Met het openbaar vervoer
BVS Schooladvies is gevestigd in het bedrijvenpand Vondelparc te Utrecht, Vondellaan 50.
Daarnaast huurt BVS schooladvies ruimtes op Vondellaan 6, 20 (Vondelparc) en 122
(naastgelegen Rudolf Magnus gebouw) voor grote overleggen en cursussen. Met het
openbaar vervoer is dit goed te bereiken en raden we sterk aan. Wanneer u liever met de
auto komt, neemt u dan even contact met ons op voor parkeergelegenheid (030-2819656).
Vanaf station Utrecht Vaartsche Rijn
Per 22 augustus 2016 is station Utrecht Vaartsche Rijn geopend. Dit station ligt aan de
overzijde van ons kantoor.


Neem de trein naar station Utrecht Vaartsche Rijn.



Loop richting de brug over het water die direct naast het station ligt. De brug is op de
Vondellaan.



Steek bij de stoplichten over en sla rechtsaf (Voor het Rijnlandgebouw)



Het eerstvolgende gebouw is het Vondelparcgebouw (direct naast de bushalte). Hierin
is BVS gevestigd op nummer 50.

Vanaf station Utrecht Centraal
Per 4 juli 2016 is het busstation waarvandaan bussen naar ons kantoor vertrokken tijdelijk
opgeheven (1,5 jaar). Alle bussen vertrekken vanaf Jaarbeurszijde. Op Utrecht Centraal staat
dit met borden aangegeven.


Neem de trein naar station Utrecht Centraal



Stap over op de bus op het busstation: hier kunt u kiezen uit Bus 8 richting Lunetten,
bus 41 richting Wijk bij Duurstede) en bus 47 richting Houten via Hoograven. De
bussen gaan gemiddeld elke 10 minuten.



Deze buslijnen stoppen recht voor de deur van gebouw Vondelparc.



Wanneer u met uw rug naar de bus staat loopt u voor Rudolf Magnusgebouw naar
rechts, het is het volgende gebouw.

Met de auto
Vanaf Amersfoort, Hilversum over de A28:


A28, Afslaan bij Utrecht Rijnsweerd.



Bij stoplichten linksaf richting ‘Stadion, Lunetten’ (Waterlinieweg N22).



1e afslag rechts richting ‘Stadion, Centrum’.



Bij stoplichten rechstaf richting ‘Centrum’ (Rubenslaan).



Bij de 3e stoplichten linksaf de brug over (Albatrosstraat).



Bij 2e stoplichten na spoorbrug direct rechtsaf, voor het politiebureau langs (hier is
meteen aan uw rechterhand de ingang van een parkeergarage)



Net na de volgende stoplichten is aan de linkerkant Bedrijvencentrum Vondelparc en
Rudolf Magnus (let op: om op het parkeerterrein van Rudolf Magnus te geraken moet
u beide gebouwen voorbij rijden en verderop keren bij de daarvoor aangelegde
doorsteken. Wanneer u dan terugrijdt treft u na de bocht in de weg vlak voor de
stoplichten de oprit van de parkeerplaats aan uw rechterhand, naast een
fiets/voetpad).

Vanaf Amsterdam, Den Bosch over de A2:


A2 knooppunt Oudenrijn, ‘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).



Over de brug, bij stoplichten rechtdoor en daarna met de bocht mee naar rechts.



Voor de stoplichten is aan de rechterkant het parkeerterrein van Bedrijvencentrum
Vondelparc en Rudolf Magnus (let op, dit is een zeer kleine ingang naast een
fietspad/voetpad).

Vanaf Arnhem, Den Haag, Rotterdam over de A12:


A2 knooppunt Oudenrijn, ‘Arnhem, Ring Utrecht, A12′ aanhouden.



1e afslag rechts richting ‘Ring Utrecht (zuid), A12′.



Linksaf ‘Ring Utrecht, Houten, A12′ aanhouden.



Ring Utrecht (zuid), neem afslag 18 (Hoograven, Lunetten, Houten).



Neem onderaan de afslag op de rotonde 1de afslag Hoograven, Lunetten
(Waterlinieweg).



Neem eerste afrit (Lunetten, Hoograven)



Neem onderaan op de rotonde (t Goyplein) 3de afslag (Hoograven) (‘t Goylaan).



Ga 1ste twee stoplichten rechtdoor.



Ga bij de derde stoplichten (op brug over water) rechtdoor (‘Socrateslaan)



Ga bij de vierde stoplichten rechtsaf (Rijnlaan),



Ga aan einde Rijnlaan bij stoplichten rechtsaf (Balijelaan)



Houd direct rechtdoor aan, door stoplichten heen (Vondellaan)



Daarna met de bocht mee naar rechts (Vondellaan.



Voor de stoplichten is aan de rechterkant het parkeerterrein van Bedrijvencentrum
Vondelparc en Rudolf Magnus (let op, dit is een zeer kleine ingang naast een
fietspad/voetpad).

Navigatiesystemen (auto) let op!: de meeste navigatiesystemen brengen je netjes op de
bezoekersparkeerplaats van Rudolf Magnus wanneer je als adres Vondellaan 6, Utrecht
invoert.

Parkeren
BVS Schooladvies is gevestigd in het bedrijvenpand Vondelparc te Utrecht. Met het openbaar
vervoer is dit goed te bereiken en raden we sterk aan. Wanneer u liever met de auto komt,
neemt u dan even contact met ons op voor parkeergelegenheid. Parkeerruimte moet via de
BVS gereserveerd worden 030-2819656.
Mocht BVS geen parkeerplaats kunnen reserveren, dan kunt u betaald parkeren in de
omgeving van ons kantoor. De beste locatie is op 100 meter: Parkeergarage Vaartsche Rijn,
onder het station. Het adres is Baden Powellweg 3. U betaalt per minuut en kunt betalen met
PIN en creditcard. Het uurtarief is €2,54 met een maximaal dagtarief van €20,32. De garage
is 24 uur per dag open en heeft een doorrijhoogte van 2,10 meter. Er zijn 4 oplaadpunten
voor elektrische auto’s en 3 parkeerplaatsen voor gehandicapten.

