Routebeschrijving kantoor Utrecht
Adres
Royal HaskoningDHV
Gebouw Smakkelaarsburcht
Leidseveer 4
3511 SB Utrecht
T 088 348 20 00

Navigatiesysteem
Invoeren: Knipstraat

Per auto
Vanuit Amsterdam (A2)

-

-

-

-

Neem afslag 7 Oog in Al
Sla onderaan de afrit rechtsaf
Sla bij de kruising linksaf (Oog in Al)
Volg de borden Centrum (Vleutenseweg)
Neem op de rotonde de 1e afslag, ga direct de
parallelweg op (Daalsesingel)
Neem de 1e afslag rechts (Knipstraat).

Vanuit Den Haag / Rotterdam (A12) en
Den Bosch / Breda (A2)
-

Bij knooppunt Oudenrijn volg A2 Ring Utrecht (West)
Neem afslag 8 Utrecht Centrum
Volg de borden Centrum
Sla bij de rotonde Daalsetunnel rechtsaf, ga direct de
parallelweg op (Daalsesingel)
Neem de 1e afslag rechts (Knipstraat).

Vanuit Breda / Den Bosch (A27 en Arnhem (A12)
-

Knooppunt Lunetten volg A12 Ring Utrecht (Zuid/
Jaarbeurs)
Knooppunt Oudenrijn volg A2 Ring Utrecht (West)
Neem afslag 8 Utrecht Centrum
Volg de borden Centrum
Sla bij de rotonde Daalsetunnel rechtsaf, ga direct de
parallelweg op (Daalsesingel)
Neem de 1e afslag rechts (Knipstraat).

Vanuit Hilversum (A27) en Amersfoort / Zeist
(A28)
-

Bij knooppunt Rijnsweerd volg A27 Ring Utrecht (Noord)
Neem afslag 30 Veemarkt
Neem onderaan de afrit de afslag naar (Biltse Rading)
Volg de borden Centrum
Sla op de rotonde Weerdsingel Westzijde linksaf

Na de verkeerslichten slaat u direct rechtsaf de
parallelweg op (Daalsesingel)
Neem de 1e afslag rechts (Knipstraat).

Parkeren
Er is geen parkeergelegenheid bij ons kantoor. U kunt uw auto
parkeren in een nabijgelegen parkeergarage in het centrum,
bijvoorbeeld parkeergarage Stationsstraat.

Per openbaar vervoer
Vanuit de stationshal loopt u richting winkelcentrum Hoog
Catharijne (richting Gildenkwartier/Media Markt). Na het
binnenterras bij de Media Markt, gaat u linksaf de trap af
naar beneden. Bij de uitgang gaat u naar rechts en steekt u
bij het stoplicht de busbaan over. Loop via het voetpad aan de
linkerzijde van de overdekte fietsenstalling naar het gebouw
erachter. De ingang van Leidseveer 4 is recht voor u.

Route description Utrecht office
Address
Royal HaskoningDHV
Building Smakkelaarsburcht
Leidseveer 4
3511 SB Utrecht
T +31 (0)88 348 20 00

Do you have a navigation system?
Enter: Knipstraat

By car
From Amsterdam (A2)
-

Take exit 7 Oog in Al
Turn right at the bottom of the exit
Turn left at the intersection (Oog in Al)
Follow the signes to Centrum (Vleutenseweg)
On the roundabout turn right and immediately after
turn right onto parallel road (Daalsesingel)
Take the 1st right onto the Knipstraat.

From The Hague / Rotterdam (A12) and
Den Bosch / Breda (A2)
-

At junction Oudenrijn take the A2 ring Utrecht (West)
Take exit 8 Utrecht Centrum and follow signs Centrum
On the roundabout turn right and immediately after
turn right onto parallel road (Daalsesingel)
Take the 1st right onto the Knipstraat.

From Den Bosch / Breda (A27) and Arnhem (A12)
-

At junction Lunetten take the A12 Ring Utrecht (Zuid)
At junction Ouderijn take the A2 Ring Utrecht (West)
Take exit 8 Utrecht Centrum and follow signs Centrum
On the roundabout turn right and immediately after
turn right onto parallel road (Daalsesingel)
Take the 1st right onto the Knipstraat.

From Amersfoort / Zeist (A28) and Hilversum
(A27)
-

At juntion Rijnsweerd take the A27 ring Utrecht (Noord)
Take exit 30 Veemarkt
Turn at the bottom of the exit towards Biltse Rading
Follow the signes to Centrum
At the roundabout Weerdsingel Westzijde turn left
Turn right at the traffic lights onto parallel road
(Daalsesingel)
Take the 1st right onto the Knipstraat.

Parking
There is no parking space available at our office. You can
park your car in a nearby car park, for example car park
Stationsstraat.

By public transport
Utrecht central station
From the central hall walk towards shopping Centre Hoog
Catharijne (Gildenkwartier/Media Markt). After the indoor
terrace at Media Markt, take the stairs down at your left. Turn
right and cross the buss lane at the traffic lights. Follow the
footpath on the left side of the covered bicyle parking to the
building behind it. The entrance Leidseveer 4 is in front of you.

