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Met de auto
Wij adviseren u om in de omgeving van ons pand de routebeschrijving te volgen, want veel
navigatiesystemen kennen ons adres niet.
Wanneer u met de auto komt kunt u direct naast ons gebouw parkeren op het parkeerterrein van
Q-Park (ingang Galgenwaard Oost). Van daaruit loopt u, met het Stadion in uw rug, richting het
hoge donkerrode gebouw (de Apollo Toren) iets verderop (zie kaartje). Als u het gebouw aan uw
rechterhand houdt, komt u bij onze ingang. Uiteraard kunt u bij ons een uitrijkaart krijgen.
Het parkeerterrein bereikt u als volgt:
Vanuit richting Hilversum/Amersfoort - A27/A28
• U volgt de A27/A28 richting Utrecht
• Afslag Rijnsweerd
• U komt op grote T-splitsing met verkeerslichten en slaat linksaf (Richting Stadion)
• Eerste afslag rechtsaf (Stadion Galgenwaard)
• Aan het eind van de afrit op T-splitsing linksaf bij verkeerslichten
• Onder het viaduct gaat u bij verkeerslichten rechtdoor; u houdt hierbij het Stadion aan uw
rechterhand

• Na ± 200 meter neemt u, aan het eind van het Stadion de tweede oprit rechts naar Q-park
(ingang Galgenwaard Oost). U passeert de slagboom rechtdoor om te parkeren
• De Apollo Toren is het eerste gebouw na Stadion Galgenwaard (hoge bruinrode gebouw)
• U vindt ons kantoor op de begane grond.
Vanuit richting Den Haag/Rotterdam - A12
• U volgt de A12 richting Utrecht
• Vervolgens volgt u de borden Jaarbeurs / Ring Utrecht (parallelbaan)
• U neemt de afslag Lunetten–Houten (afrit 18)
• De rotonde driekwart nemen, richting Lunetten
• Deze weg (Waterlinieweg) volgen richting Stadion Galgenwaard
• U neemt afrit Stadion (Galgenwaard)
• Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf; het Stadion bevindt zich aan
uw rechterhand
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf; u houdt hierbij het Stadion aan uw
rechterhand
• Na ± 200 meter neemt u, aan het eind van het Stadion de tweede oprit rechts naar Q-park
(ingang Galgenwaard Oost). U passeert de slagboom rechtdoor om te parkeren
• De Apollo Toren is het eerste gebouw na Stadion Galgenwaard (hoge bruinrode gebouw)
• U vindt ons kantoor op de begane grond.
Vanuit richting Amsterdam – A2
• U volgt de A2 tot knooppunt Oudenrijn
• Vervolgens neemt u de A12 – richting Arnhem
• Daarna neemt u de (eerste) afrit Ring Utrecht (richting Nieuwegein)
• Voeg vervolgens links in op de A12 (parallelbaan)
• Dan neemt u de afslag Lunetten–Houten (afrit 18)
• De rotonde driekwart nemen, richting Lunetten
• De Waterlinieweg volgen richting Stadion Galgenwaard
• U neemt afrit Stadion (Galgenwaard)
• Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf; het Stadion bevindt zich aan
uw rechterhand
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf; u houdt hierbij het Stadion aan uw
rechterhand
• Na ± 200 meter neemt u, aan het eind van het Stadion de tweede oprit rechts naar Q-park
(ingang Galgenwaard Oost). U passeert de slagboom rechtdoor om te parkeren
• De Apollo Toren is het eerste gebouw na Stadion Galgenwaard (hoge bruinrode gebouw)
• U vindt ons kantoor op de begane grond.

Vanuit richting Breda/’s-Hertogenbosch – A27
• U volgt de A27 tot knooppunt Lunetten en neemt de A12 richting Den Haag
• Na de afslag voegt u op de A12 in, hierna neemt u direct de afslag Lunetten/Galgenwaard
(afrit 18)
• Bij de rotonde rechtsaf richting Utrecht-oost / Galgenwaard
• De Waterlinieweg volgen richting Stadion Galgenwaard
• U neemt afrit Stadion (Galgenwaard)
•

Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf; het Stadion bevindt zich aan
uw rechterhand

• Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf; u houdt hierbij het Stadion aan uw
rechterhand
• Na ± 200 meter neemt u, aan het eind van het Stadion de tweede oprit rechts naar Q-park
(ingang Galgenwaard Oost). U passeert de slagboom rechtdoor om te parkeren
• De Apollo Toren is het eerste gebouw na Stadion Galgenwaard (hoge bruinrode gebouw)
• U vindt ons kantoor op de begane grond.
Vanuit richting Nijmegen/Arnhem – A12
• U volgt de A12 tot afslag Bunnik
• Aan einde afrit, bij verkeerslichten, rechtdoor richting Bunnik
• U blijft deze weg alsmaar volgen, door Bunnik en vervolgens provinciale weg richting Utrecht
(meerdere verkeerslichten rechtdoor)
• Als u Utrecht binnenkomt blijft u de weg vervolgen (bocht naar rechts)
• Na de sportvelden van Kampong komt u op een schuine splitsing (ons kantoor bevindt zich
hier aan uw linkerhand)
• U slaat hier linksaf en gaat vervolgens meteen de eerste mogelijkheid weer linksaf, waar u
het parkeerterrein van Q-park oprijdt (richting Stadion)
• U passeert de slagboom rechtdoor om te parkeren
• De Apollo Toren is het eerste gebouw na Stadion Galgenwaard (hoge bruinrode gebouw)
• U vindt ons kantoor op de begane grond.

Met het openbaar vervoer
• Vanaf het Utrecht CS is Stadion Galgenwaard te bereiken met buslijn 12 en 41.
• Als u uitstapt kunt u de Apollotoren al wel zien (hoge donkerrode gebouw). Vanaf de bushalte
is het ongeveer 5 minuten lopen naar TEN HAVE Change Management.
• Als u de Apollotoren aan uw rechterhand houdt, komt u nadat u de centrale ingang van de
Apollotoren bent gepasseerd, bij onze ingang die gelegen is op de begane grond.

