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Routebeschrijving La Place Vergadercentrum Utrecht Hoog Catherijne 
 
Openingstijden gebouw V&D vanaf 10:00 uur en op maandag vanaf 11:00 uur. Voor deze openingstijden is de 
toegang via de personeelsingang van de V&D. Er wordt veel aan de weg gewerkt in en rondom het centrum. Houdt 
rekening met omleidingen en extra reistijd. 
 

Route personeelsingang: 
Startpunt: Hoog Catharijne (Stationsplein 97, 3511 ED Utrecht) 

 Loop vanaf de stationshal richting ‘centrum’ en neem de uitgang naar ‘stationsplein’ (bussen) 
 Steek het plein links over en ga linksaf naar Moreelsepark (130 m) 

 
 Weg vervolgen naar Moreelseviaduct (richting de stoplichten) (41 m) 
 Steek het kruispunt over via het voetgangerspad (linkerkant) 
 Ga na de tweede oversteek linksaf op de Rijnkade, richting parkeergarage P6 

 
 Aan de rechterkant net voorbij P6 bevindt zich de personeelsingang van de V&D en La Place 
 

Openbaar vervoer 
Vanaf het Centraal Station van Utrecht, vindt u ons door vanuit de stationshal de hoofdroute te nemen naar het 
centrum. Aan het einde van HC aan uw rechterhand treft u de La Place Panini en de hoofdingang van V&D. Neem de lift 
achterin de winkel ter hoogte van de Chocolaterie, naar de 5e etage. Ochtend bijeenkomst? Maak dan gebruik van de 
personeelsingang.  
 

Vanaf de A2 
 Afslag 8 richting centrum 
 De weg blijven volgen richting centrum (Weg der Verenigde Naties) 
 U volgt de weg met de bocht mee naar links en gaat vervolgens rechts onder de spoorbrug door 
 Daarna bij de eerste stoplichten rechts de Daalsesingel op. Volg de weg rechtdoor 
 Als u onder de brug (met het theekopje) doorrijdt, ziet u aan uw linkerhand het gebouw van de V&D 

 

Vanaf de A27 naar de A28 
 Neem de afslag Utrecht Centrum 
 Aan het einde bij de verkeerslichten links en neem vervolgens de eerste afslag richting stadion 
 Ga aan het einde van de weg rechts bij de verkeerslichten 

 Bij de T-splitsing links richting centrum-west en volg bord doorgaand verkeer 
 Bij de verkeerslichten rechts, richting centrum-west / Maarssen, u rijdt nu op de Catharijnesingel 
 Aan de rechterkant bevindt zich de P6-Rijnkade waar u kunt parkeren 

 

Vanaf de A12 
 Volg de richting Jaarbeurs Zuid en neem afslag 17 Kanaleneiland/Hooggraven, richting Kanaleneiland (Noord) 
 Bij de Rotonde ‘Europaplein’ gaat u linksaf (derde afslag) richting Kanaleneiland-Noord. 
 Bij de stoplichten vòòr het verkeersviaduct rechts richting centrum (Weg der Verenigde Naties) 
 U volgt de weg met de bocht mee naar links en gaat vervolgens rechts onder de spoorbrug door 
 Daarna bij de eerste stoplichten rechts de Daalsesingel op. Volg de weg rechtdoor 

 Als u onder de brug (met het theekopje) doorrijdt, ziet u aan uw linker hand het gebouw van de V&D 


