
Routebeschrijving 

Parkeren
De parkeergarage beschikt over 200 plaatsen en 
is gratis voor onze bezoekers. De inrit bevindt zich 
voorbij de hoofdingang aan de rechterkant en is 
inpandig (zie rode pijl).

Indien de bezoekersgarage vol is dan is de 
personeelsgarage een alternatief indien 
beschikbaar. Deze inrit is verderop en te bereiken 
om door te rijden, aan het einde rechtsaf en 
wederom rechtsaf de inrit naar beneden
(zie blauwe pijl).

Er zijn een beperkt aantal parkeer-
plaatsen aanwezig met laadstations. 
De plaatsen zijn niet te reserveren. 
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Openbaar vervoer
UTRECHT CENTRAAL STATION
Vanaf Utrecht Centraal loop je 450 meter richting de Sint Jacobsstraat. 
Hier stap je vervolgens op bus 3 richting Overvecht. Stap uit bij de 
halte Willem Dreeslaan. Het gebouw bevindt zich direct aan de 
overkant van de straat. 

Auto
UTRECHT VEEMARKT
Hier verlaat je de snelweg. Blijf richting Utrecht rijden, dan kom 
je vanzelf op de Kardinaal de Jongweg. Aan het einde, voor de 
spoortunnel, ga linksaf richting centrum. Aan je rechterzijde zie je 
het gebouw Oudlaen. Sla rechtsaf op de rotonde en direct weer de 
eerste straat rechtsaf. 

AMERSFOORT /  ZWOLLE / APELDOORN (A28)
Bij knooppunt Rijnsweerd de A27 Utrecht-Noord volgen, vervolgens 
Utrecht-Veemarkt aanhouden. Zie verdere uitleg bij UTRECHT 
VEEMARKT.

DEN HAAG / ROTTERDAM (A12)
Bij Oudenrijn de A12 blijven volgen tot knooppunt Lunetten. Daar 
de A27 richting Amersfoort/ Hilversum volgen. Vervolgens Utrecht-
Veemarkt aanhouden. Zie verdere uitleg bij UTRECHT VEEMARKT.

ARNHEM (A12)
Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Amersfoort/ Hilversum 
volgen. Vervolgens Utrecht-Veemarkt aanhouden. Zie verdere uitleg 
bij UTRECHT VEEMARKT.

HILVERSUM (A27)
Vanuit Hilversum de A27 richting Utrecht volgen. Vervolgens de 
snelweg verlaten via Utrecht-Veemarkt aanhouden. Zie verdere 
uitleg bij UTRECHT VEEMARKT.

DEN BOSCH/ GORINCHEM (A12)
Uit Den Bosch komend voor Vianen de A27, richting Utrecht/ Almere 
nemen. Vervolgens de snelweg verlaten via Utrecht-Veemarkt 
aanhouden. Zie verdere uitleg bij UTRECHT VEEMARKT.

AMSTERDAM (A2)
De A2 verlaten via afrit Utrecht-Noord. Linksaf de N230 richting 
Hilversum volgen tot aan het Henri Dunantplein (2de rotonde) Sla 
rechtsaf, richting centrum. Bij de derde afslag gaat u linksaf richting 
Tuindorp. Aan het einde, voor de spoortunnel, ga linksaf richting 
centrum. Aan je rechterzijde zie je het gebouw Oudlaen. Sla rechtsaf 
op de rotonde en direct weer de eerste straat rechtsaf. 

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

+31(0) 30 202 7327
oudlaen@gardensbusinesscentres.nl

Indien alle parkeerplaatsen vol zijn is 
er verderop een ParkBee. Download de 
app en gebruik kortingscode 26898. 


