Routebeschrijving

Met het openbaar vervoer
Op het NS-station Utrecht Centraal neemt u bus 7 richting Voordorp of bus 55
richting Maartensdijk via Tuindorp. Na 10 minuten stapt u uit bij de halte Kleine
Singel. Het kantoor van het College voor de Rechten van de Mens vindt u op de hoek
Kleinesingel - Wittevrouwensingel. De meest recente informatie vindt u op
www.9292.nl

Met de auto
Vanuit de richting Amsterdam/’s Hertogenbosch
 U volgt de A27 richting Utrecht en neemt u de afslag De Bilt (afslag 30)
 Na 800 meter gaat u rechtsaf de Biltse Rading op
 Na 600 meter neemt u de tweede afslag op de rotonde, u rijdt de Kardinaal de
Jongweg op
 Na 1 km neemt u de derde afslag op de rotonde, u rijdt de Blauwkapelseweg op
 De Blauwkapelseweg gaat over in de Kleinesingel
 Op de hoek Kleinesingel - Wittevrouwensingel vindt u het kantoor van het College.
Vanuit de richting Den Haag/Rotterdam/Den Bosch
 U neemt de A12. Op het knooppunt Lunetten volgt u de A27, E30 richting Utrecht
 Volg na 4 km op het knooppunt Rijnsweerd de richting Hilversum
 Na 2.5 km neemt u de afslag De Bilt (afslag 30)
 Na 600 m rijdt u de Biltse Rading op
 Neem na 800 m de tweede afslag op de rotonde, u rijdt de Kardinaal de Jongweg
op
 Na 1 km neemt u de derde afslag op de rotonde, u rijdt de Blauwkapelseweg op
 De Blauwkapelseweg gaat over in de Kleinesingel
 Op de hoek Kleinesingel - Wittevrouwensingel vindt u het kantoor van het College.
Vanuit de richting Breda
 U volgt de A27, E30 richting Hilversum
 Zie verder uit de richting Den Haag vanaf het tweede punt
Vanuit de richting Zwolle/Amersfoort /Zeist/Hilversum
 U volgt de A28, E30 richting Utrecht
 Volg na 20 km op het knooppunt Rijnsweerd de richting Hilversum
 Zie verder uit de richting Den Haag vanaf het derde punt
Parkeermogelijkheden
Het College voor de Rechten van de Mens heeft geen parkeervoorziening. Als u
vanaf de Kleinesingel rechtsaf de Wittevrouwensingel op rijdt, vindt u na 75 meter
aan uw rechterhand parkeergarage Grifthoek.
Voor de ingang van het College is een invalidenparkeerplaats beschikbaar.

Adres
Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht

