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Routebeschrijving Meeting Plaza Utrecht 
Godebaldkwartier 20, 3511 DX  Utrecht, Tel: 030-2337010 
 
Openbaar vervoer 
Loop richting Winkelcentrum ‘Hoog Catharijne’. Na ca 100 meter ziet u rechts een filiaal 
van de ABN/AMRO Bank. Ga hier rechtsaf. U bent nu in het Godebaldkwartier. Direct 
links om de hoek vindt u de entree van kantorencomplex ‘Cluetinckborg’. Bel aan bij 
Meeting Plaza en neem de lift naar de tweede etage. . 
 
Kijk voor meer informatie over vertrek- en aankomsttijden op www.ov9292.nl. 
 
 
Eigen vervoer 
 
Vanaf de A2 (Amsterdam-Utrecht-Den Bosch)  
Neem afslag 7 Utrecht-Oog in Al of Afslag 8 Utrecht-Centrum. U rijdt nu via de 
Vleutenseweg of Graadt van Roggenweg richting Centrum/Station. Het beste 
kunt u de borden Hoog-Catharijne volgen. Onder het spoor (Daalsetunnel) door, 
gaat u rechts af bij de eerstvolgende stoplichten, de Catherijnebaan. Vervolgens 
op de Catharijnebaan onder één viaduct doorrijden. Bij het bord ‘Station’ rechts 
omhoog. Ga direct de tweede straat rechtsaf bij de borden ‘Parkeergarage 
Moreelsepark’. Deze parkeergarage is gelegen aan de Spoorstraat. Wij adviseren 
u om deze parkeergarage te gebruiken.  
     
Parkeer uw auto en ga met de lift of trap naar het winkelniveau Van Hoog 
Catharijne. Links ziet u Albert Heijn, u loopt rechtdoor. Na ca. 250 meter ziet u 
schuin rechts voor u de ingang van het Kantorencomplex ‘Cluetinckborg’. Bel aan 
bij Meeting Plaza en neem de lift naar de tweede etage.   
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Vanaf de A6, A27 (noordelijke richting) en A28 
Op de A6 richting A27 Hilversum/Utrecht aanhouden, bij Utrecht naar de A28. Volg 
daarbij de aanwijzing Rijnsweerd. Einde A28 linksaf slaan richting Centrum Stadion. 
Daarna eerste afslag schuin rechts, richting Stadion/Centrum. Onderaan de afslag rechts 
richting Centrum. U zit nu op de Laan van Minsweerd, die overgaat in de Venuslaan. 
Stoplichten steeds rechtdoor, tot u bij de singels komt bij een T-splitsing. Hier linksaf 
richting Centrum/Station. Bij de eerstvolgende stoplichten linksaf richting 
Catharijnesingel, volgende stoplicht rechtdoor, dan rechtsaf de Catharijnesingel volgen 
richting station. Drie stoplichten rechtdoor, daarna vóór de Catharijnebaan rechts 
aanhouden richting Rijnkade. Niet de Catharijnebaan opgaan! Zie onderstaande kaart bij 
nummer 13.  
Op het verkeersplein linksaf richting station, daarna met de bocht mee rechtsaf en de 
eerste straat rechts (Spoorstraat), Parkeergarage Moreelse Park. Wij adviseren u om 
deze parkeergarage te gebruiken.  
     
Parkeer uw auto en ga met de lift of trap naar het winkelniveau Van Hoog 
Catharijne. Links ziet u Albert Heijn, u loopt rechtdoor. Na ca. 250 meter ziet u schuin 
rechts voor u de ingang van het Kantorencomplex ‘Cluetinckborg’. Bel aan bij Meeting 
Plaza en neem de lift naar de tweede etage.  
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Vanaf de A12 en A27 (zuidelijke richting) 
Vanaf de A27 uit zuidelijke richting kan gereden worden via de A2 route of doorrijden tot 
de afslag naar A12 richting Utrecht en deze route volgen. 
 
Na Bunnik volg de aanwijzing Ring Utrecht (zuid) tot bij Knooppunt Laagraven. Hier 
aanhouden Hoograven/Lunetten. Bij de rotonde rechts aanhouden richting 
Hoograven/Lunetten, de Waterlinieweg op. Hier op de afslag voor rechtsaf blijven rijden 
richting Hoograven/Lunetten. Bij de tweede rotonde driekwart rond richting Hoograven. 
Op ’t Goylaan stoplichten rechtdoor tot groot kruispunt, ca. 420 m. Hier rechtsaf 
Constant Erzeijstraat op, richting Centrum. Deze helemaal volgen tot bij politiebureau 
aan de linkerhand. Voor het Spoor linksaf naar de Vondellaan. Over de brug eerste 
stoplichten rechtdoor, bij het volgende stoplicht rechtsaf onder het spoor door. 
Stoplichten rechtdoor, dan eerste stoplicht linksaf, de Catharijnesingel op, richting 
Station. Drie stoplichten rechtdoor, daarna vóór de Catharijnebaan rechts aanhouden 
richting Rijnkade. Niet de Catharijnebaan opgaan! Zie kaart bij route A6/A27/A28, 
nummer 13.  
Op het verkeersplein linksaf richting station, daarna met de bocht mee rechtsaf en de 
eerste straat rechts (Spoorstraat), Parkeergarage Moreelse Park. Wij adviseren u om 
deze parkeergarage te gebruiken.  
     
Parkeer uw auto en ga met de lift of trap naar het winkelniveau Van Hoog 
Catharijne. Links ziet u Albert Heijn, u loopt rechtdoor. Na ca. 250 meter ziet u schuin 
rechts voor u de ingang van het Kantorencomplex ‘Cluetinckborg’. Bel aan bij Meeting 
Plaza en neem de lift naar de tweede etage.  
 
 


