Routebeschrijving SeniorWeb
Adres: Christiaan Krammlaan 8, Utrecht. Eerste verdieping van het gebouw ‘Krammstate’.

Met de trein
Uit de richting Utrecht Centraal Station (reistijd 5 min.)
Vanaf spoor 2 en 3 vertrekken er meerdere malen per uur een sprinter richting Hilversum en
Amersfoort. Stap de eerste halte uit bij Station Overvecht. Loop langs het perron tegen de rijrichting
van de trein in. U komt bij een loopburg. Hier de weg oversteken en linksaf slaan (dus van het spoor
af lopen). De eerste straat rechts is de Christiaan Krammlaan. (looptijd 4 min.)
Uit de richtingen Amersfoort en Hilversum
Uitstappen op station Utrecht-Overvecht, loop onder het spoor door en verlaat het station aan de kant
van spoor 1. Loop langs het perron tegen de rijrichting van de trein (op spoor 1) in. U komt bij een
loopburg. Hier de weg oversteken en linksaf slaan (dus van het spoor af lopen). De eerste straat
rechts is de Christiaan Krammlaan. (looptijd 4 min.)

Met de bus
Loop vanaf Utrecht Centraal naar het busstation waar de stadsbussen vertrekken. Neem lijn 1 richting
Overvecht en stap uit bij de halte Mr. Tripkade. Steek de weg over en loop richting de tunnel. Aan uw
linkerhand vindt u de Christiaan Krammlaan. (reistijd: 15-20 min.)

Per auto
Gratis parkeren op parkeerterrein
Voor het gebouw Krammstate bevindt zicht een parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren. Indien
deze vol is kunt u ook aan de achterzijde van het gebouw gratis parkeren. Hiervoor moet u een groen
hek ana de rechterzijde van het gebouw door. De parkeerplekken aan de voorzijde van het
parkeerterrein zijn betaald parkeren.
Amersfoort/Apeldoorn /Zwolle A28
Bij Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) de afrit A27 richting Hilversum volgen. Verlaat de A27 via afrit 31
Utrecht-Noord/Maarssen. Houdt de ring Utrecht Noord aan (N230) en sla bij het eerste stoplicht
linksaf de Moldaudreef in. Rijdt deze weg uit tot u aan een rotonde komt en sla dan linksaf de
Moezeldreef in. Deze weg gaat over in de Tiberdreef. Ga rechtdoor op de rotonde en vervolg uw weg
op de Mr. Tripkade. Nadat u de tunnel door bent gereden de eerste weg rechtsaf de Christiaan
Krammlaan in. SeniorWeb is te vinden in het gebouw ‘Krammstate’ wat aan uw rechterhand ligt.
Amsterdam A2
De A2 verlaten via de afrit Utrecht-Noord/Maarssen. Daarna linksaf de N230 richting Zuilense ring
volgen. Ga bij de eerste rotonde rechtdoor en neem bij de tweede rotonde de tweede afslag richting
Albert Schweitzerdreef. Vervolg uw route en sla na het Shell station rechtsaf de Moldaudreef in. Rijdt
deze weg uit tot aan de rotonde en ga dan linksaf de Moezeldreef op. Deze weg gaat over in de
Tiberdreef. Ga rechtdoor op de rotonde en vervolg uw weg op de Mr. Tripkade. Nadat u de tunnel
door bent gereden de eerste weg rechtsaf de Christiaan Krammlaan in. SeniorWeb is te vinden in het
gebouw ‘Krammstate’ wat aan uw rechterhand ligt.

Arnhem A12
Bij Utrecht (knooppunt Lunetten) de A27 nemen richting Hilversum volgen. De A27 verlaten via afrit
31 Utrecht-Noord/Maarssen. Houdt de ring Utrecht Noord aan (N230) en sla bij het eerste stoplicht
linksaf de Moldaudreef in. Rijdt deze weg uit tot u aan een rotonde komt en sla dan linksaf de
Moezeldreef in. Deze weg gaat over in de Tiberdreef. Ga rechtdoor op de rotonde en vervolg uw weg
op de Mr. Tripkade. Nadat u de tunnel door bent gereden de eerste weg rechtsaf de Christiaan
Krammlaan in. SeniorWeb is te vinden in het gebouw ‘Krammstate’ wat aan uw rechterhand ligt.
Den Bosch/Gorinchem A27
Uit de richting Den Bosch neemt u vanaf knooppunt Everdingen de A27 richting Utrecht/Almere aan.
Verlaat de A27 via afrit 31 Utrecht-Noord/Maarssen. Houdt de ring Utrecht Noord aan (N230) en sla
bij het eerste stoplicht linksaf de Moldaudreef in. Rijdt deze weg uit tot u aan een rotonde komt en sla
dan linksaf de Moezeldreef in. Deze weg gaat over in de Tiberdreef. Ga rechtdoor op de rotonde en
vervolg uw weg op de Mr. Tripkade. Nadat u de tunnel door bent gereden de eerste weg rechtsaf de
Christiaan Krammlaan in. SeniorWeb is te vinden in het gebouw ‘Krammstate’ wat aan uw rechterhand
ligt.
Den Haag/Rotterdam A12
Bij Utrecht (knooppunt Lunetten) de A27 nemen richting Ring Utrecht/Amersfoort. De A27 verlaten via
afrit 31 Utrecht-Noord/Maarssen. Houdt de ring Utrecht Noord aan (N230) en sla bij het eerste
stoplicht linksaf de Moldaudreef in. Rijdt deze weg uit tot u aan een rotonde komt en sla dan linksaf
de Moezeldreef in. Deze weg gaat over in de Tiberdreef. Ga rechtdoor op de rotonde en vervolg uw
weg op de Mr. Tripkade. Nadat u de tunnel door bent gereden de eerste weg rechtsaf de Christiaan
Krammlaan in. SeniorWeb is te vinden in het gebouw ‘Krammstate’ wat aan uw rechterhand ligt.
Hilversum A27
De A27 verlaten via afrit 31 Utrecht-Noord/Maarssen. Houdt de ring Utrecht Noord aan (N230) en sla
bij het eerste stoplicht linksaf de Moldaudreef in. Rijdt deze weg uit tot u aan een rotonde komt en sla
dan linksaf de Moezeldreef in. Deze weg gaat over in de Tiberdreef. Ga rechtdoor op de rotonde en
vervolg uw weg op de Mr. Tripkade. Nadat u de tunnel door bent gereden de eerste weg rechtsaf de
Christiaan Krammlaan in. SeniorWeb is te vinden in het gebouw ‘Krammstate’ wat aan uw rechterhand
ligt.

