
ROUTEBESCHRIJVING BCN UTRECHT

de trainingslocaties

Bereikbaarheid

Eigen vervoer: A27/A28, afslag Rijnsweerd. 

Bij het verkeerslicht rechts daarna weer rechts. 

Einde van de weg rechts, na viaduct 2e verkeerslicht links.

NS-station: Utrecht CS. Buslijn 28 halte Rijnsweerd-Zuid (Daltonlaan).

GRATIS parkeergelegenheid vindt u op de ruime locaties P1, P2, en P3.

BCN UTRECHT

Daltonlaan 100

3584 BJ Utrecht | Telefoon: 030 - 256 73 90 

info@bcn.nl | www.bcn.nl

Openbaar vervoer:

Vanaf Utrecht Centraal Station vertrekt ongeveer iedere 10 minuten een bus 

richting de Daltonlaan. U neemt stadsbus lijn 28 Vleuten-De Uithof. 

U stapt uit bij halte Rijnsweerd-Zuid. De reistijd met de bus van en naar het 

station bedraagt ongeveer 10 minuten. Het kaartje voor de snelbus kunt u in 

de bus zelf of op het station in de automaat kopen.

Brabantliner 

Reist u met de Brabantliner en is uw eindbestemming Rijnsweerd of 

De Uithof? Dan kunt u uw reis verkorten door in Vianen over te stappen op 

lijn 287 van U-OV.  Zie ook: www.goedbezigbus.nl.

Looproute

Op de Daltonlaan stapt u uit bij halte Rijnsweerd-Zuid. Vanaf de bushalte 

loopt u naar het donkergrijze gebouw (nr. 100). U loopt onder dit gebouw 

door en de ingang van BCN bevindt zich aan uw rechterhand.

Eigen vervoer

Vanuit Amsterdam (A2): 

Via de ring Utrecht (noord, N230): u neemt afrit 6 Ring Utrecht (noord, N230)  

en u volgt Ring Utrecht (richting A27). Bij knooppunt Rijnsweerd neemt u de 

afslag Rijnsweerd. Vanaf hier volgt u *.

Vanuit Breda / Den Bosch (A27): 

Nabij knooppunt Lunetten volgt u Ring Utrecht (oost). Vervolgens volgt u de 

borden Rijnsweerd. Bij knooppunt  Rijnsweerd neemt u de afslag Rijnsweerd. 

Vanaf hier volgt u *.

Vanuit Arnhem (A12): 

Nabij knooppunt Lunetten volgt u Ring Utrecht (oost). Vervolgens volgt u 

de borden Rijnsweerd. Bij knooppunt Rijnsweerd neemt u de afslag 

Rijnsweerd. Vanaf hier volgt u *.

Vanuit Den Haag / Rotterdam (A12): 

Nabij knooppunt Oudenrijn volgt u Ring Utrecht (zuid) en vervolgens Ring 

Utrecht (oost). Bij knooppunt Lunetten volgt u Ring Utrecht (A27). Volg nu de 

borden Rijnsweerd. Bij knooppunt Rijnsweerd neemt u de afslag Rijnsweerd. 

Vanaf hier volgt u *.

Via knooppunt Oudenrijn: 

Bij dit knooppunt volgt u Ring Utrecht (A12) en vervolgens Ring Utrecht (oost). 

Bij knooppunt Lunetten volgt u Ring Utrecht (A27). Volg nu de borden Rijns-

weerd. Bij knooppunt Rijnsweerd neemt u de afslag Rijnsweerd.  

Vanaf hier volgt u *.

Vanuit Amersfoort (A28): 

U rijdt op de A28 richting Rijnsweerd tot aan het einde van A28. 

Vanaf hier volgt u *.

* Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf en vervolgens weer rechtsaf 

(richting Rijnsweerd). U rijdt nu op de Pythagoraslaan. U gaat aan het 

einde van de Pythagoraslaan rechtsaf  (Archimedeslaan), waar u na het 

viaduct, bij de 2e stoplichten, aan uw linkerhand BCN ziet. 

U gaat bij deze stoplichten linksaf en u rijdt onder het gebouw door.

Parkeren 

U kunt bij BCN Utrecht gratis parkeren op P1 t/m P3. Bij  het binnenrijden van 

P1 t/m P3 ontvangt u een parkeerkaart, welke u de gehele dag gratis kunt 

laten afwaarderen. Parkeren is op basis van beschikbaarheid.

BCN beschikt over twee locaties in Utrecht: 

BCN Utrecht (Daltonlaan) en BCN Utrecht CS (Catharijnesingel), 

controleert u goed bij welke locatie uw bijeenkomst plaatsvindt.



Parkeervoorzieningen

P1 Parkeergarage benedendek

P2 Parkeergarage bovendek

P3 Parkeerdek achter de Hogeschool Utrecht

Gratis parkeren.
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PARKEERVOORZIENINGEN BCN UTRECHT

de trainingslocaties
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