Routebeschrijving en plattegrond
InnovatieNetwerk, Grensverleggend in Agro en Groen
Croeselaan 15, Utrecht (3521 BJ)
Postbus 19197
3501 DD Utrecht
Tel. +31(0)70-3785653
Voor al onze bezoekers geldt een legitimatieplicht!
Routebeschrijvingen
Openbaar vervoer:
Gezien de centrale ligging van ons kantoor, adviseren wij u te komen met het
openbaar vervoer.
Trein:
Het rijkskantoorgebouw waarin InnovatieNetwerk is gehuisvest ligt vlakbij Utrecht
Centraal en is uitstekend bereikbaar met de trein. Treinreizigers nemen vanaf de
stationshal de uitgang Jaarbeursplein en volgen de borden Jaarbeurs. Aan het eind
van de traverse gaat u naar beneden, naar het Jaarbeursplein. Aan de overkant van
het plein ziet u het rijkskantoorgebouw.
Bus:
Alle stads- en streekbussen stoppen op de buspleinen Noord en Zuid naast het
station. U kunt via de stationstraverse of buiten het station langs naar de Croeselaan.
Via de stationstraverse: ga omhoog naar de stationshal en volg de route voor
treinreizigers.
Buiten het station langs: Ga bij de stadsbussen naar het noorden, richting het pand
van Movares. Sla linksaf, het fiets- en wandeltunneltje in. U gaat nu onder de sporen
door. Volg de weg rechtdoor richting Jaarbeursplein (links van u ziet u het pand van
AOb en NH Hotel). Loop langs het NH Hotel rechtdoor tot aan het verkeersplein. Hier
begint de Croeselaan. Schuin aan de overkant links ziet u het rijkskantoorgebouw
waar o.a. InnovatieNetwerk is gevestigd.
Auto:
Het pand aan de Croeselaan beschikt niet over eigen parkeergelegenheid. U kunt op
het parkeerterrein van de Jaarbeurs parkeren tegen een parkeertarief. Het pand ligt
naast de Jaarbeurs, achter NS Centraal Station Utrecht.
Vanaf de A2 (Amsterdam – Utrecht - Den Bosch) neemt u de afslag Utrecht-West
of Utrecht/De Meern. U rijdt nu via de Vleutenseweg of de Graadt van Roggenweg
richting Centrum/Station.
Overigens kunt u vanaf alle toegangswegen de borden Jaarbeurs volgen.
Aan de snel- en toegangswegen rond Utrecht wordt de komende jaren nog intensief
gewerkt. De toegang tot de stad verandert hierdoor voortdurend.
Komt u met een elektrische auto, dan kunt u gebruik maken van een oplaadpunt in
de buurt van het rijkskantoorgebouw: www.oplaadpunten.nl of www.laad.nl.
Zie ook http://maps.google.nl/?q=Croeselaan+15%2C+Utrecht%2C+nl

