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Auto  
Voer bij het gebruik van navigatieapparatuur “Spoorstraat” in i.p.v. “Catharijnesingel”. 
 
Vanuit Amsterdam (A2) 
Volg de A2 richting Utrecht. Neem afslag 8 richting Centrum. Ga na 0.8 km rechtdoor de Dominee Martin Luther Kinglaan op, 
richting Centrum. Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’. 
 
Vanuit Den Haag (A12) 
Volg de A12 richting Utrecht. Volg bij knooppunt Oudenrijn de borden richting Amsterdam / Centrum / Ring Utrecht. Neem na 
2.8 km afslag 8 richting Centrum. Ga na 300 m rechtsaf de Dominee Martin Luther Kinglaan op, richting Centrum. Vervolg 
verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’. 
 
Vanuit Den Bosch (A2) 
Volg de A2 richting Utrecht. Neem afslag 8 richting Centrum. Ga na 300 m rechtsaf de Dominee Martin Luther Kinglaan op, 
richting Centrum. Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’. 
 
A2 afslag 8 Centrum West 
Vervolg de Dominee Martin Luther Kinglaan. Ga na 1 km linksaf de Weg der Verenigde Naties op, richting Centrum/Jaarbeurs. 
Ga na 1.8 km rechtsaf de Daalsetunnel in. Ga na 350 m rechtsaf de Catharijnesingel op. Na 0.7 km bent u gearriveerd. Volg P1 
Hoog Catharijne, P2 Hoog Catharijne en P3 Hoog Catharijne. Ons gebouw bevindt zich schuin tegenover de uitgang van P1 
Hoog Catharijne. Verlaat de parkeergarage via dezelfde route als u binnen bent gereden. 
 
Vanuit Amersfoort (A28) 
Volg de A28 richting Utrecht. Ga aan het eind bij de stoplichten linksaf de Waterlinieweg op. Neem na 0.7 km de afslag 
Centrum West. Ga na 400 m rechtsaf de Stadionlaan op, richting Utrecht-Centrum. Ga na 1.2 km linksaf de Kromme Rijnbrug 
op. Neem na 300 m de tweede afslag rechts, de Catharijnesingel. Houd na 0.8 km links aan op de Catharijnesingel. Na 350 m 
bent u gearriveerd. Volg P1 Hoog Catharijne. BCN bevindt zich recht tegenover de uitgang van garage P1 Hoog Catharijne. 
Verlaat de parkeergarage via dezelfde route als u binnen bent gereden. 
 

Met het openbaar vervoer  
Vanaf Utrecht Centraal Station loopt u richting winkelcentrum Hoog Catharijne. Voorbij de incheck poortjes houdt u links aan 
en verlaat u het Centraal Station. U loopt met de bocht mee naar rechts en gaat door de schuifdeuren het winkelcentrum Hoog 
Catharijne binnen. Eenmaal binnen houdt u rechts aan en ziet u aan uw rechterhand achtereenvolgens de filialen van JD 
Sports en Lush. Na circa 100 m bent u in het Godebald-kwartier. U loopt vervolgens rechtdoor. Aan het einde ziet u rechts een 
Albert Heijn, links ziet u een draaideur naar buiten. U gaat door de draaideur, waarna u direct rechts met de roltrap naar 



 

beneden kunt. Beneden gaat u linksaf en op de hoek van de straat gelijk weer links. U bevindt zich nu op de Catharijne-singel, 
loop rechtdoor totdat u de Spoorstraat gepasseerd bent. Op de hoek van de spoorstraat en de Catharijnesingel is het pand 
van BCN Utrecht CS. 


