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Routebeschrijving   

    

De opleidingen van MKPC B.V. 

worden in Utrecht verzorgd in 

Zalencentrum NDC den Hommel. 

                                                                      

Adres: Kennedylaan 9, 3533 KH, 

Utrecht  

 

Met het openbaar vervoer vanuit Utrecht CS; 

Zalencentrum den Hommel is goed bereikbaar met per bus of sneltram vanuit Utrecht CS.  

Check de actuele reisinformatie op http://9292.nl/ 

 

Met eigen vervoer  

Als u met de auto van buiten Utrecht komt, is 

het belangrijk om altijd de borden ‘ring 

Utrecht’ of ring ‘Utrecht West’ aan te houden. 

Anders loopt u het risico niet van de A2 te 

kunnen afslaan!  Neem afslag 8 Utrecht 

Jaarbeurs op de A2. Ga over de brug rechts 

langs de fly-over (Niet eroverheen!). Daarna 

gaat u bij het kruispunt linksaf onder de fly-

over door en na 150 meter, voor het Ibis Hotel, 

weer linksaf. Rijd dan door tot aan het kanaal 

(900 meter). Gratis parkeren tot ca. 150 

plaatsen! 

 

Vanuit Amsterdam, A2: 

Neem afslag 8 ‘Jaarbeurs’. 

Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. 

Ga over de brug rechts langs de fly-over (niet eroverheen!) richting Oog in al. 

Ga bij het kruispunt linksaf onder de fly-over door, u bevindt zich nu op de ‘Pijperlaan’. 

1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de Kennedylaan) 

inslaan. 

U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren 

geopende poort’) tot aan het kanaal. 

NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. 

http://9292.nl/
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Vanuit Den Bosch/Breda, A2: 

Volg ring ‘Utrecht West/Centrum’ richting Amsterdam. 

Neem afslag 8 ‘Centrum’. 

Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. 

Ga over de brug rechts langs de fly-over(niet eroverheen!) richting Oog in al. 

Ga bij het kruispunt linksaf onder de fly-over door, u bevindt zich nu op de ‘Pijperlaan’. 

1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de Kennedylaan) 

inslaan. 

U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren 

geopende poort’) tot aan het kanaal. 

NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. 

 

 

Vanuit Arnhem, A 12: 

Let op: bij het begin van ‘Knooppunt Lunetten’, moet u op de ring Utrecht komen. Volg 

daarvoor de borden ‘Ring Utrecht/Nieuwegein’. 

Vervolgens neemt u de afslag ‘Ring Utrecht West’ richting Amsterdam A2. 

In de daaropvolgende rechterbocht houdt u de rechterbaan aan. 

Neem afslag 8 ‘Centrum’. 

Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. 

Ga over de brug rechts langs de fly-over(niet eroverheen!) richting ‘Oog in al’. 

Ga bij het kruispunt linksaf onder de fly-over door, u bevindt zich nu op de ‘Pijperlaan’. 

1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de Kennedylaan) 

inslaan. 

U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren 

geopende poort’) tot aan het kanaal. 

NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. 

 

Vanuit Hilversum, A 27: 

Neem de afslag ‘Ring Utrecht’ richting Arnhem/Den Haag A12. 

Let op: in deze afslag zit nog een afslag, u volgt de afslag ‘Ring Utrecht’ richting Nieuwegein. 

Vervolgens neemt u de afslag ‘Ring Utrecht West’ richting Amsterdam A2. 

In de daaropvolgende rechterbocht houdt u de rechterbaan aan. 

Neem afslag 8 ‘Centrum’. 

Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. 

Ga over de brug rechts langs de fly-over(niet eroverheen!) richting Oog in al. 

Ga bij het kruispunt linksaf onder de fly-over door, u bevindt zich nu op de ‘Pijperlaan’. 

1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de Kennedylaan) 

inslaan. 
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U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren 

geopende poort’) tot aan het kanaal. 

NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. 

 

Vanuit Amersfoort A 28: 

Volg ‘Ring Utrecht Zuid’ richting Breda/Den Haag tot op de A 27. 

Neem de afslag ‘Ring Utrecht’ richting Arnhem/Den Haag A12. 

Let op: in deze afslag zit nog een afslag, u volgt de afslag ‘Ring Utrecht’ richting Nieuwegein. 

Vervolgens neemt u de afslag ‘Ring Utrecht West’ richting Amsterdam A2. 

In de daaropvolgende rechterbocht houdt u de rechterbaan aan. 

Neem afslag 8 ‘Centrum’. 

Volg richting ‘Centrum/Jaarbeurs’. 

Ga over de brug rechts langs de fly-over(niet eroverheen!) richting Oog in al. 

Ga bij het kruispunt linksaf onder de fly-over door, u bevindt zich nu op de ‘Pijperlaan’. 

1e straat links, voor het Ibis Hotel, de Bizetlaan (het verlengde hiervan is de Kennedylaan) 

inslaan. 

U rijdt deze straat helemaal uit (u passeert ‘Aquacentrum den Hommel’ en een ‘ijzeren 

geopende poort’) tot aan het kanaal. 

NDC den Hommel bevindt zich aan het einde van deze straat (Kennedylaan) rechts. 

 

 


