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Croeselaan 18 
 
Kantooradres: 
Croeselaan 18 
3521 CB UTRECHT  
Postadres:  
Postbus 17100 
3500 HG UTRECHT  
 

 

 
 

 

 

Routebeschrijving eigen vervoer 
 
A2 vanuit Amsterdam: 
Aan de A-2 wordt de komende jaren nog intensief gewerkt. De toegang tot de stad verandert 
hierdoor voortdurend. 
Aanbevolen wordt de volgende sites te raadplegen voor de actuele stand van zaken: 
www.cu2030.nl of www.vanAnaarBeter.nl. 
Volg op verkeersknooppunt Oudenrijn de A12 richting Arnhem. Neem de afrit 17 richting 
Utrecht / Jaarbeurs . Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg 
lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga links 
af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de 
rechterzijde. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. 
 
A2 vanuit 's-Hertogenbosch: 
Volg op verkeersknooppunt Oudenrijn de A12 richting Arnhem. Neem de afrit 17 richting 
Utrecht / Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg 
lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga links 
af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de 
rechterzijde. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. 
 
A27 vanuit Hilversum: 
Volg de route richting Den Haag. Bij Utrecht komt u op de A12. Neem de afrit 17 richting 
Utrecht / Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg 
lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga links 
af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich aan de zijde van het 
Beatrixgebouw c.q. Jaarbeursplein. 
 
A27 vanuit Breda: 
Volg op verkeersknooppunt Lunetten  de A12 richting Den Haag. Neem de afrit 17  richting 
Utrecht / Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg 
lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga links 
af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de 
rechterzijde. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. 
 
A28 vanuit Amersfoort: 
Volg de route richting Den Haag (A27). Bij Utrecht komt u op de A12. Neem de afrit 17 richting 
Utrecht / Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. Vanaf 2de rotonde volg 
lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg en Croeselaan ga links 
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af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich direct aan de 
rechterzijde. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. 
 
A12 vanuit Arnhem: 
Neem de afrit 17 richting Utrecht / Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. 
Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg 
en Croeselaan ga links af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich 
direct aan de rechterzijde. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het 
gebouw. 
 
A12 vanuit Den Haag/Rotterdam: 
Neem de afrit 17 richting Utrecht / Jaarbeurs. Volg de borden “Jaarbeurs” via de Europalaan. 
Vanaf 2de rotonde volg lichtmastreclame “Rabobank Croeselaan”. Op het kruispunt Van Zijstweg 
en Croeselaan ga links af. Het hoofdkantoor Croeselaan 18 (grote spiegelgebouw) bevindt zich 
direct aan de rechterzijde. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het 
gebouw. 
 
Parkeren voor Croeselaan 18 (UC) 
Voorbij de nieuwbouwlocatie dient u de borden Parkeren bezoekers te volgen. (Men rijdt dan om 
het gebouw heen naar de parkeergarage aan de achterzijde van het gebouw) U kunt zich bij 
binnenkomst melden bij de ontvangst. 
 
Parkeren Croeselaan 18 voor een evenement in het Auditorium 
Voor een evenement in het Auditorium, gelegen achter het gebouw Croeselaan 28 (UC Zilver), 
zal in de uitnodiging worden aangegeven waar geparkeerd kan worden: op de parkeerplaatsen 
onder het Auditorium, de parking van Croeselaan 28 of in de parking van Croeselaan 18. Indien 
u wordt verzocht gebruik te maken van Parking Croeselaan 18 kunt u zich na binnenkomst 
melden bij de ontvangst. Hier zult u een looproute uitgereikt krijgen voor naar het Auditorium. 
 
 

Routebeschrijving openbaar vervoer 
 
Vanaf Utrecht Centraal Station loopt u richting “Jaarbeursplein”. Nadat u de roltrappen naar 
beneden hebt genomen, loopt u aan de linkerzijde voorbij het Beatrixgebouw. Op de hoek gaat u 
linksaf (U bevindt zich nu op de Croeselaan) en loopt alsmaar rechtdoor. Na ongeveer 250 meter 
ziet u het Rabobankgebouw aan de linkerzijde. De hoofdentree bevindt zich direct aan de 
straatzijde. Meldt u zich bij binnenkomst a.u.b. bij de ontvangst. 
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Utrecht en omgeving Croeselaan 18

 


