Route en parkeren
Vestigingsadres: (nog niet actief in navigatiesystemen)*
Heidelberglaan 25, 3584 CS Utrecht

Openbaar vervoer

Het Prinses Máxima Centrum ligt tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
in het Utrecht Science Park / De Uithof te Utrecht en is goed bereikbaar per openbaar
vervoer. Zie voor een totaaloverzicht: www.usp-bereikbaar.nl. Vanaf Station Utrecht

Van afslag De Uithof/H-UMC naar de parkeergarage van het Prinses Máxima Centrum
(1e auto ouders):

Centraal rijden bus 12 en 28 regelmatig naar het WKZ en Prinses Máxima Centrum in

Sla aan het einde van de afslag bij de stoplichten linksaf richting De Uithof/UMC.

het Utrecht Science Park. U stapt uit bij bushalte WKZ, tegenover de ingang van ons

Sorteer bij de splitsing Universiteitslaan / Lundlaan links voor en steek de universi-

centrum. Bezoekers of ouders die in P+R De Uithof parkeren, kunnen bus 28 naar

teitslaan over, richting WKZ. Sla linksaf en volg bordjes WKZ. Ga bij de stoplichten bij

het WKZ nemen (één halte, reisduur 1 minuut).

de tram- en busbaan RECHTDOOR, de tram- en busbaan over en de Hoofddijk op en
ga direct vanaf de Hoofddijk linksaf de verharde weg op. U rijdt vervolgens langs de

Per fiets

voorzijde van het Prinses Máxima Centrum tot aan de ingang van de parkeergarage.

Google Maps. Gebruik hiervoor het adres van het WKZ: Lundlaan 6. Let op: het Prin-

Van afslag De Uithof/H-UMC naar
P+R De Uithof (bezoekers en 2e auto ouders):

Voor kinderen, ouders of bezoekers die per fiets komen: U kunt uw route plannen via
ses Máxima Centrum ligt tegenover het WKZ en heeft een eigen ingang voor fietsen,
brommers/scooters en auto’s/motoren. Aangekomen bij het WKZ gaat u daarom NIET
linksaf naar de parking en fietsenstalling van het WKZ, maar steek bij de stoplichten
de tram- en busbaan over en rijd de Hoofddijk op. Ga direct vanaf de Hoofddijk linksaf
de verharde weg op, voor ons gebouw langs tot de fietsenstalling, links van de hoofdingang. Fiets parkeren: De fietsenstalling bevindt zich links naast hoofdingang.
U heeft hier hier gratis toegang, maar u heeft wel een toegangspas nodig (te verkrij-

Vanuit de richting Amersfoort:

Sla aan het einde van de afslag bij de stoplichten linksaf richting De Uithof/UMC.
Sla bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf: dit is de oprit naar de P+R De Uithof.
Vanuit de richting Utrecht:
Ga aan het einde van de afslag bij de stoplichten rechtdoor: dit is de oprit naar

gen bij de receptie).

de P+R De Uithof.

Per auto

Vanaf Transferium P+R De Uithof neemt u bus 28 naar het WKZ

Vanaf de A28 vanuit noord-/oostelijke richting (Amersfoort, A1 Apeldoorn / En-

Parkeren

(één halte, reisduur 1 minuut).

Per auto naar A27, afslag De Uithof/H-UMC:

schede, A28 Zwolle / Groningen): A28 richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd

De parkeergarage van het Prinses Máxima Centrum is bedoeld voor ouders (1 par-

neemt u afslag 2 (De Uithof /H-UMC).

keerplek) van kinderen die in ons centrum verblijven of de poliklinieken bezoeken.

Vanaf de A27 vanuit noordelijke richting (A27 Hilversum / Almere, A1 het Gooi /

De tarieven:

Amsterdam): A27 richting Utrecht. Bij Utrecht de borden De Uithof/H-UMC volgen.

Kort (poliklinisch) bezoek

€ 1,80 per uur (betaalautomaat)

Bij knooppunt Rijnsweerd neemt u afslag 2 (De Uithof /H-UMC).

dagkaart 			

€ 5,50 per dag (betaalautomaat)

weekkaart ouders		

€ 30 per week (pinbetaling bij receptie)

Vanaf de A27 vanuit zuidelijke richting (A27 Gorinchem / Breda, A2 Den Bosch /
Eindhoven / Maastricht): A27 richting Utrecht, bij Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) de

Het Transferium P+R De Uithof is bedoeld voor bezoekers voor de kinderen of

A28 richting Amersfoort nemen. Volg daarna de borden De Uithof/H-UMC (afslag 2).

voor de 2e auto van ouders. Zie ook www.goedopweg.nl/pr/pr-de-uithof

Vanaf de A12 vanuit oostelijke richting (Ede, Arnhem, Nijmegen) en westelijke

De tarieven:

richting (Gouda, Den Haag, Rotterdam): Bij Utrecht (knooppunt Lunetten) A27

exclusief openbaar vervoer

€ 4,69 (alleen parkeren)

richting Amersfoort/Hilversum volgen. Vervolgens (knooppunt Rijnsweerd) de A28

inclusief openbaar vervoer

€ 5,00 (parkeren & gebruik openbaar vervoer)

richting Amersfoort nemen. Daarna volgt u de borden De Uithof/H-UMC (afslag 2).

De Bilt

Afslag 2
De Bilt
UMC
De Uithof

A28

Ring Utrecht

P+R

A28 Amersfoort

*LET OP voor navigatiesystemen/-apps: De meeste
navigatiesystemen en -apps
leiden bij Heidelberglaan 25
nog naar een verkeerd adres.
Geef daarom het adres in van het WKZ:
Lundlaan 6, Utrecht. Het Prinses Máxima
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Volg de borden WKZ tot de stoplichten bij
de tram- en busbaan. Ga daar niet linksaf
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Uppsalalaan

Centrum bevindt zich daar recht tegenover.
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tram- en busbaan over en de Hoofddijk op
en ga direct vanaf de Hoofddijk linksaf de
verharde weg op. U rijdt vervolgens langs de
voorzijde van het Prinses Máxima Centrum
tot aan de ingang van de parkeergarage.

