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Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer
Vanaf NS station Utrecht Zuilen is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Werkspoorkathedraal.
Vanaf Utrecht Centraal Station zullen er pendelbussen rijden richting de congreslocatie. Deze rijden tussen 08.45-9.45
uur. Er zullen vrijwilligers op het station aanwezig zijn om de opstapplaats van de pendelbussen aan te geven.
Vanaf Utrecht Centraal Station is het ook mogelijk buslijn 5, richting Oog in Al via Zuilen, te nemen. Na ±15 minuten stap
je uit bij de halte Walserijstraat.Vanaf hier is het ongeveer 2 minuten lopen naar de locatie. Vanaf de halte ga je in de
richting van de bus mee tot aan de Tractieweg daar sla je rechtsaf en zie je aan de linkerhand de Werkspoorkathedraal
liggen.
Op Centraal Station Utrecht zijn op meerdere locaties OV-fietsen te huur. Vanaf het station rijd je via de
Amsterdamsestraatweg in ongeveer 15 minuten naar de Werkspoorkathedraal.
Met de auto
Komende vanaf de A2 (beide richtingen)
Kies bij de Leidsche Rijntunnel voor richting Ring A2, afslag 6 t/m 8. Neem afslag 7 Parkwijk \ Het Zand. Bovenaan bij de
verkeerslichten ga je richting centrum. Vervolgens ga je direct vóór de verkeerslichten rechtsaf richting muziekcentrum.
Volg de borden centrum en rij via de gele Hogeweidebrug over het AmsterdamRijnkanaal. Sla direct na de brug linksaf
richting Zuilen/Overvecht. Vervolgens bij de stoplichten linksaf. Bij de verkeerslichten na het treinviaduct (met het Esso
benzinestation aan de linkerkant) linksaf. Je rijdt dan op de Nijverheidsweg. Na circa 1000 m rechtsaf de parkeerterrein
van de Werkspoorkathedraal op.
Vanuit de richting Rotterdam (A12), Den Haag (A12),Arnhem (A12), Breda (A27)
Bij knooppunt Oudenrijn richting Amsterdam aanhouden. Zie verder routebeschrijving vanaf A2.
Vanuit de richting Amersfoort (A28) en Hilversum (A27)
Op de A28 bij knooppunt Rijnsweerd richting Hilversum aanhouden. Neem op de A27 afrit 31, Ring Utrecht Maarssen. Bij
de verkeerslichten ga je rechtsaf richting Ring Utrecht/Maarssen (N230). Bij de 2e verkeerslichten (H.Dunantplein)
linksaf de Einsteindreef op richting centrum. Vervolgens rij je ±3 km rechtdoor. Na het spoorwegviaduct bij de
verkeerslichten rechtsaf de Nijverheidsweg op, richting Industriepark Cartesiusweg. Blijf rechtdoor rijden, na 1000m vind
je de Werkspoorkathedraal aan de rechterzijde.
Vanuit Utrecht Centrum
Volg de Amsterdamsestraatweg richting Maarsen. Ga onder het spoor door. Na enige tijd kom je bij een grote kruising
met verkeerslichten (kruising Amsterdamsestraatweg/Marnixlaan). Ga hier rechtdoor en daarna linksaf de
Julianaparklaan in. Onder het spoorwegviaduct door, de 1e straat rechts. Ga nu de 1e straat naar rechts (Tractieweg).
De Werkspoorkathedraal ligt aan de linkerzijde.
Parkeren:
Bij de Werkspoorkathedraal is alle ruimte om je auto te parkeren. Dit kan gratis op het terrein van de Werkspoorka-

thedraal.

