
 

 

  

Routebeschrijving locatie Utrecht 

Met de auto 
Op uw navigatie voert u in: Niels Bohrweg 121, Utrecht. 

Vanaf de A2 neemt u afslag 7 richting Utrecht - Leidsche Rijn. 
Bovenaan de afslag gaat u rechtsaf.  Na ca. 600 mtr. volgt u de 2 linkerrijstroken 
om linksaf te slaan naar de Atoomweg. Na ca. 1 km slaat u rechtsaf richting de Niels 
Bohrweg. Uw bestemming bevindt zich na ca. 400 mtr. aan uw rechterzijde (gebouw 
UW).  

Openbaar vervoer 
Diverse buslijnen, waaronder de lijnen 38 en 48 stoppen op ca. 300 meter afstand 
van onze locatie.  Er is een goede busverbinding van en naar station Utrecht 
Centraal, station Leidsche Rijn en station Maarssen.  Plan uw reis met het openbaar 
vervoer op www.9292.nl.    

Met de fiets 
Vanuit Utrecht, Leidsche Rijn en Maarssen zijn we ook heel goed per fiets te 
bereiken. Deze kun je vervolgens veilig parkeren in de fietsenstalling aan de 
rechterzijde van het pand. 
 
Parkeren & toegang tot pand in Utrecht 
Op ons eigen terrein is het altijd gratis parkeren evenals op de parkeerplekken aan 
de overkant. De slagboom opent voor onze gasten na aankondiging dat u voor 
Hofclub Werken & Vergaderen komt. De auto parkeert u bij de borden Hofclub 
Werken & Vergaderen. Via de zijingang of de hoofdingang van het UW kantoor komt 
u onze locatie binnen. 

Mocht u geen parkeerplek vinden kunt u terecht in de directe omgeving: Z.o.z. 
plattegrond 
 

 Langs Niels Bohrweg 
 Links naast het pand; aanbellen bij de slag-boom en melden De Hofclub 
 Langs Atoomweg ter hoogte van 512–514 Rubix, Badkamer Evolutie 7 min lopen 
 Langs Sterrebaan 
 Langs Rutherfordweg 
 Langs Fermiweg 

 
NIET PARKEREN  

 Langs Kantonnaleweg (parkeerverbod) 
 Niet op privé-parkeer-plaatsen bedrijven 

 
Elektrisch laden  
Bij de hoofdentree zijn twee openbare snelladers aanwezig. Alleen bedoeld om te 
laden en dus kort te parkeren met een maximum van 45 minuten! 

http://www.9292.nl/


WEL PARKEREN 

 Langs Niels Bohrweg

 Links naast het pand;
aanbellen bij de slag-
boom en melden de
Hofclub

 Langs Atoomweg ter
hoogte van 512 - 514
Rubix, Badkamer Evolutie
8 minuten lopen

 Langs Sterrebaan

 Langs Rutherfordweg

 Langs Fermiweg

NIET PARKEREN 

 Langs Kantonnaleweg

(parkeerverbod)

 Niet op privé-parkeer-

plaatsen bedrijven

Rubix, Badkamer Evolutie 

Elektrisch laden

Bij de hoofdentree zijn twee 
openbare snelladers 
aanwezig. Alleen bedoeld om 
te laden en dus kort te 
parkeren!
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