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Ons kantoor te Utrecht bevindt zich naast het Galgenwaard stadion, onder de Apollo 

woontoren, aan de oostzijde van het stadion. U kunt parkeren op het Q-Park 

parkeerterrein om het stadion heen. De ingang van dit parkeerterrein bevindt zich 

tegenover de Kromhout Kazerne. 

 

Routebeschrijving 

 

Vanuit de richting Arnhem (A12) 

 Afslag Hilversum/Ring Utrecht (Zuid) (A27) 

 Ring Utrecht (Zuid) blijven volgen  

 Vervolgens richting Houten/Lunetten 

 Afrit 18 Lunetten/Galgenwaard  

 Afslag Galgenwaard nemen 

 Onderaan de afslag bij de stoplichten de rechter baan voor linksaf nemen 

 Bij de stoplichten op het grote kruispunt rechtsaf slaan richting Rijnsweerd-Zuid, De 

Uithof-West 

 Na een paar honderd meter rechtsaf slaan bij de slagboom naar het parkeerterrein 

voor het stadion (tegenover de Kromhout Kazerne).  

 

Vanuit de richting Den Haag (A12) 

 Afslag Houten nemen 

 Afslag Houten volgen tot aan rotonde 

 Rotonde driekwart nemen en richting Lunetten volgen 

 Afslag Galgenwaard nemen  

 Onderaan de afslag bij de stoplichten de baan voor rechtdoor nemen 

 Bij de stoplichten op het grote kruispunt rechtsaf slaan richting Rijnsweerd-Zuid, De 

Uithof-West 

 Na een paar honderd meter rechtsaf slaan bij de slagboom naar het parkeerterrein 

voor het stadion (tegenover de Kromhout Kazerne). 

 

Vanuit de richting Amsterdam (A2) 

 A12 richting Arnhem aanhouden 

 Direct na knooppunt Oudenrijn rechts aanhouden richting Houten 

 Afslag Houten nemen 

 Afslag Houten volgen tot aan rotonde 

 Rotonde driekwart nemen en richting Lunetten volgen 

 Afslag Galgenwaard nemen 

 Onderaan de afslag bij de stoplichten de baan voor rechtdoor nemen 

 Bij de stoplichten op het grote kruispunt rechtsaf slaan richting Rijnsweerd-Zuid, De 

Uithof-West 

 Na een paar honderd meter rechtsaf slaan bij de slagboom naar het parkeerterrein 

voor het stadion (tegenover de Kromhout Kazerne). 

 

Vanuit de richtingen Hilversum/Breda (A27) en Amersfoort/Zeist (A28) 

 Afslag Rijnsweerd volgen 

 Bij verkeerslichten aan het einde van de A28/afslag Rijnsweerd linksaf 

 Eerste afslag rechtsaf richting (Stadion) Galgenwaard 

 Bij verkeerslichten linksaf onder rijkswegviaduct door 

 De baan voor rechtdoor aanhouden 

 Na een paar honderd meter rechtsaf slaan bij de slagboom naar het parkeerterrein 

voor het stadion (tegenover de Kromhout Kazerne). 
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