
 

 Routebeschrijving HNK Utrecht  
 
HNK Utrecht  
Weg der Verenigde Naties 1  
3527 KT Utrecht  
 
Voor de routeplanner is het raadzaam om als adres Gershwinlaan in te voeren.  
U kunt zich beneden bij de balie melden 
 
Routebeschrijving komende vanaf Amsterdam (A2)  
Houd op de A2 Ring Utrecht-West aan (de rechterbaan).  
Neem afrit 8. Volg verder bij *)  
 
Routebeschrijving komende vanaf Breda (A2)  
Houd bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting Amsterdam/Centrum/Ring-Utrecht aan.  
Neem afrit 8. Sla bovenaan de afrit rechtsaf. Volg verder bij *)  
 
Routebeschrijving komende vanaf Rotterdam/Den Haag (A12)  
Volg bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting Amsterdam/Centrum/Ring-Utrecht.  
Neem afrit 8. Sla bovenaan de afrit rechtsaf. Volg verder bij *)  
 
Routebeschrijving komende vanaf Amersfoort (A28)  
Volg de A28 richting Leidsche Rijn, Utrecht. Volg bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting 
Amsterdam/Centrum/Ring-Utrecht. Neem afrit 8. Sla bovenaan de afrit rechtsaf. Volg verder bij *)  
 
*)  
Volg de borden naar het centrum over de fly-over en de Dominee Martin Luther Kinglaan.  
Sla bij de eerste verkeerslichten (na het Shell-tankstation) rechtsaf. Sla bij de volgende verkeerslichten linksaf 
(Admiraal Helfrichlaan). Volg de weg naar links (Kanaalweg) onder de brug door en sla wederom linksaf bij de 
eerste mogelijkheid (Ravellaan).  
Sla na 25 meter opnieuw linksaf (Gershwinlaan). Na 10 meter vind je de ingang van het parkeerterrein HNK 
Utrecht aan je linkerhand.  
 
Routebeschrijving komende vanaf Arnhem (A12)  
Houd bij knooppunt Lunetten rechts aan voor afslag 16 t/m 18 en volg de parallelbaan.  
Neem afslag 17 richting Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.  
Sla onder aan de afslag rechtsaf (Europalaan).  
Ga bij de 1e rotonde rechtdoor.  
Ga bij de 2e rotonde rechtdoor (Overste den Oudenlaan).  
Sla bij de verkeerslichten linksaf en volg de Overste den Oudenlaan.  
Sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Admiraal Helfrichlaan).  
Volg de weg naar links (Kanaalweg) onder de brug door en sla wederom linksaf (Ravellaan). Sla na 25 meter 
opnieuw linksaf (Gershwinlaan). Na 10 meter vind je de ingang van het parkeerterrein HNK Utrecht aan je 
linkerhand.  
 

Omdat er weinig parkeer plaatsen zijn voor bezoekers van HNK, adviseren wij u om in de wijk te 

parkeren. U kunt gratis parkeren op de Ravellaan, Bartoklaan of Leidseweg. (let op helft van deze 

straten vallen in de betaald parkeer zone). Het is ongeveer 8 minuten lopen naar ons kantoor.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De gekleurde delen op de kaart zijn parkeerzones waar het betaaldparkeren is. Parkeer kosten zijn € 

2.47 per uur of een dagkaart van € 17.42. Zie hier voor de parkeer plattegrond utrecht. 

 
Vanuit het centrum  
Neem de Daalsetunnel onder het spoor en volg de weg naar links over het Westplein.  
Blijf de weg volgen over de Graadt van Roggenweg. Neem, direct over het kanaal (Sowetobrug), de 
uitvoegstrook naar rechts en sla af (Gershwinlaan). Na 20 meter vind je de ingang van het parkeerterrein HNK 
Utrecht aan je rechterhand.  
 
Met OV  
HNK Utrecht is vanaf Utrecht Centraal snel en goed bereikbaar met de sneltram (vertrek Jaarbeurszijde, 

uitstappen bij halte Graadt van Roggenweg), stadsbussen 5 en 26 (halte Graadt van Roggenweg) en stadsbus 7 

(halte Ravellaan). Alle stadsbussen vertrekken vanaf de centrumzijde. Te voet is het raadzaam om het station 

via de Jaarsbeurszijde te verlaten en de trambaan te volgen. Ter hoogte van de tramhalte over te steken naar 

de rechterzijde van de weg in verband met een afscheiding van de weg ter hoogte van HNK Utrecht. 

https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Utrecht/

