Bevolkingsonderzoek borstkanker
Stationsplein 91
3511 ED Utrecht

ROUTEBESCHRIJVING

Komt u met het openbaar vervoer?
Plan uw reis op www.u-ov.info/wijzigingen

Hoe kunt u ons vinden?








Ons onderzoekscentrum is gelegen in winkelcentrum Hoog Catharijne.
We zijn gevestigd in het Godebaldkwartier.
U vindt ons in kantorengebouw Van Duvenborch.
e
U vindt ons op de 3 etage.
We zijn vanaf winkelniveau en straatniveau bereikbaar met de lift.
Wilt u met de trap naar boven? Dat kan alleen vanaf straatniveau.
Ons onderzoekcentrum is rolstoeltoegankelijk.

Bus
 U neemt de bus naar station Utrecht Centraal.
 Loop vervolgens de stationshal binnen richting centrum.
 Kijk hieronder bij ‘Trein’ voor de verdere route.

Trein










U neemt de trein naar station Utrecht Centraal.
Loop vervolgens richting centrum / Hoog Catharijne.
Loop winkelcentrum Hoog Catharijne in.
Kijk op de bordjes boven u welke kant u op moet lopen.
Neem de eerste afslag rechts richting Van Duvenborch.
Loop rechtdoor.
U vindt ons aan de rechterkant (tegenover Bakker Bart).
e
Bel aan en neem de lift naar de 3 etage.
Na het uitstappen gaat u naar links.

Straatniveau / fiets
U vindt ons naast station Utrecht Centraal.
U kunt uw fiets stallen in de bewaakte fietsenstalling van Hoog Catharijne.
Houd rekening met extra tijd om uw fiets te stallen.
Let op: de ingang van het onderzoekscentrum is lastig te vinden.
Als u met uw gezicht naar de bewaakte fietsenstalling kijkt, ziet u onderaan het gebouw pilaren.
De ingang zit achter de meest linker pilaar van het gebouw.
Op de deur staat ons logo en ‘Stationsplein 89-109’.
e
Bel aan en neem de lift naar de 3 etage.

Auto









Vanaf de A2 neemt u de afslag Utrecht centrum.
U volgt de borden richting Utrecht centrum.
U rijdt de Vleutense weg op (tot het einde).
Neem een flauwe bocht naar links naar de Daalsetunnel.
Sla rechtsaf naar de Daalsesingel.
Vervolg de weg naar de Catharijnesingel.
Sla rechtsaf naar de Spoorstraat.
Naast het centraal station vindt u parkeergarage Moreelsepark.







Na het parkeren neemt u de lift naar de 1 etage / winkels.
Loop na het uitstappen ongeveer 100 meter rechtdoor.
U vindt ons aan de linkerkant (tegenover Bakker Bart).
Neem de lift naar de 3 etage.
Na het uitstappen gaat u naar links.

Adres voor parkeren:
Interparking P1 Moreelsepark
Spoorstraat 22
3511 EN Utrecht

e
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