
Contact
Maandag® IT & Finance
Oudenoord 285A
3513 EP Utrecht

Parkeren
Parkeren kan rondom Maandag® Utrecht, 
bijvoorbeeld op de Oudenoord, de Otterstraat, 
Stroomstraat of de Westerdijk. In deze zone is het 
betaald parkeren. De kosten zijn rond de € 3,41 per 
uur. Let op: je kunt alleen met pinpas betalen.

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht Centraal vertrekken de bussen aan 
de Jaarbeurszijde. Neem bus 3 (richting Overvecht), 
4 (richting Zuilen), 5 (richting Maarssen) of 6 
(richting Overvecht Zuid).  Stap uit bij bushalte 
Oudenoord, vlak voor Maandag® Utrecht. Let op: de 
busplatfor-men wijzigen regelmatig. Kijk bij 
aankomst op het station op de borden voor de 
actuele vertrekpunten. 

Vanuit richting Den Bosch/Tilburg
1. Volg de A2 naar Leidsche Rijn/Utrecht
2.  Houd rechts aan bij knooppunt Empel en volg de

borden A2/E25 richting Amsterdam/Utrecht
3.  Houd rechts aan bij 8-knooppunt Oudenrijn en

volg de borden centrum/N198
4.  Houd rechts aan, rij door op afslag 8 en volg de

borden centrum/Langerak/N198
5.  Sla na ongeveer 400 meter rechtsaf naar de

Dominee Martin Luther Kinglaan
6.  Volg de weg circa 2.5 km tot jaarbeursplein en

sla links af naar Westplein
7.  Sla rechtsaf naar de Daalsetunnel en rechtdoor

op de Nieuwekade
8.  Volg de flauwe bocht naar links richting Weersin-

gel Westzijde en vervolgens een flauwe bocht
naar rechts (Weerdsingel Westzijde)

9.  De Weerdsingel gaat over in Oudenoord, het
kantoor bevindt zich na 500 meter aan de
rechterkant

 Vanuit richting Amsterdam
1. Neem de A2 richting Utrecht
2.  Neem afrit 6 t/m/8-maarssen naar N230 richting

Maarssen/Vleuten/Ring Utrecht (noord)
3.  Houd na 550 meter recht aan, rij door op afslag 6

- Maarssen en volg de borden N230/Vleuten
4.  Sla na 600 meter linksaf naar de N230 (borden

naar ring Utrecht (noord))

de leukste
route naar

5.  Sla rechtsaf naar de Dominee Martin Luther
Kinglaan

6.  Na 6 km neem op de rotonde de 2e afslag
7. Naar Karl Marxdreef ring Utrecht/N230
8.  Neem na 1.4 km op de rotonde de 1ste afslag

naar Einsteindreef
9.  Sla na 1.2 km linksaf naar de Brailledreef en

na 1.1 km rechtsaf bij Salvador Allendeplein
10.  Aan het eind van de Talmalaan de weg

rechtsaf vervolgen naar David van Mollem-
straat

11.  Ga na 200 meter linksaf de Oudenoord op, 
het kantoor bevindt zich na 250 meter aan de
linkerkant

Vanuit richting Breda
1.  Volg de A27 naar Leidsche Rijn/Utrecht
2.  Houd rechts aan bij het knooppunt

Everdingen-Utrecht-West en volg de borden
E25/A2 richting Utrecht-West/Amsterdam

3.  Neem afrit 8-knooppunt Oudenrijn vanaf de
A2 en volg de borden Centrum/N198

4.  Houd rechts aan, rij door op afslag 8
en volg de borden Centrum/Langerak/N198

5.  Sla na ongeveer 400 meter rechtsaf naar de
Dominee Martin Luther Kinglaan

6.  Volg de weg circa 2,5 km tot
jaarbeursplein en sla links af naar Westplein

7.  Sla rechtsaf naar de Daalsetunnel en
rechtdoor op de Nieuwekade

8.  Volg de flauwe bocht naar links richting
Weersingel Westzijde en vervolgen een flauwe
bocht naar rechts (Weerdsingel Westzijde)

9.  De Weerdsingel gaat over in Oudenoord, 
het kantoor bevindt zich na 500 meter aan
de rechterkant



Vanuit richting Den Haag/Rotterdam
1. Neem de A12 richting Utrecht
2.  Neem afrit 16 t/m 18-knooppunt Oudenrijn en 

volg de borden A2/E35 richting Amsterdam/ 
Ring Utrecht

3.  Houd na 550 meter links aan bij de splitsing, rijd 
door op afslag 16 t/m 18, volg de borden A2/E35 
Amsterdam/Houten

4.  Houd na 600 meter rechts aan bij de splitsing en 
volg de borden A2/E35 Ring Utrecht (west)

5.  Na 1.6km houd rechts aan en rij door op afslag 8. 
Volg de borden A2/E35 De Meern/Centrum

6.  Sla na 400 meter rechtsaf naar de Dominee 
Martin Luther Kinglaan

7.  Volg de weg circa 2,5 km tot  
jaarbeursplein en sla links af naar Westplein

8.  Sla rechtsaf naar de Daalsetunnel en rechtdoor 
op de Nieuwekade

9.  Volg de flauwe bocht naar links richting Weersin-
gel Westzijde en vervolgen een flauwe bocht naar 
rechts (Weerdsingel Westzijde)

10.  De Weerdsingel gaat over in Oudenoord, het 
kantoor bevindt zich na 500 meter aan de 
rechterkant

Vanuit richting Arnhem/Nijmegen
1. Volg de A12 richting Utrecht
2.  Houd rechts aan bij knooppunt 16 t/m 18- 

Hilversum-Lunetten en volg de borden A27/E30 
richting Ring Utrecht/Hilversum/Breda

3.  Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden 
voor ring Utrecht (Oost)/A27/E30 en voeg in op 
Ring Utrecht A27/E30

4.  Na 4 km houd rechts aan bij knooppunt-30 
Rijnsweerd en volg de borden De Bilt

5.  Houd links aan bij de splitsing en volg de borden 
voor afrit 30/Ring Utrecht/De Bilt/A27, rijd na 500 
meter door op afslag 30-De Bilt en volg de borden 
Veemarkt

6.  Houd links aan bij de splitsing om door te rijden  
in de richting van Blitse Rading

7.  Na 40 meter sla linksaf naar de Blitse Radin en 
neem na 750 meter de 2e afslag op de rotonde 
naar Kardinaal de Jongweg

8.  Na 2 km volgt een bocht naar links het Salvador 
Allendeplein op, gevolgd door een flauwe bocht 
(rechtdoor over de rotonde) naar de Talmalaan.

9.  Aan het eind van de Talmalaan de weg rechtsaf 
vervolgen naar David van Mollemstraat

10.  Sla na 200 meter linksaf de Oudenoord op, het 
kantoor bevindt zich na 250 meter aan de 
linkerkant

de leukste
route naar

Vanuit richting Apeldoorn
11. Volg de A1 richting Utrecht
12.  Houd rechts aan bij het knooppunt 14-Hoeve-

laken en volg de borden E30/A28 richting 
Zwolle/Amersfoort/Utrecht

13.  Volg de borden E30/A28 Amersfoort/Utrecht 
voor ongeveer 23 km

14.  Houd rechts aan bij de splitsing en volg de 
borden voor Hilversum/Ring Utrecht (Noord) 
/A27

15.  Houd na 550 meter rechts aan, rij door op 
afslag 30-De Bilt en volg de borden Veemarkt

16.  Sla na 40 meter sla linksaf naar de Blitse Radin 
en neem na 750 meter de 2e afslag op de 
rotonde naar Kardinaal de Jongweg

17.  Na 2 km volgt een bocht naar links het 
Salvador Allendeplein op, gevolgd door een 
flauwe bocht (rechtdoor over de rotonde) 
naar de Talmalaan

18.  Aan het eind van de Talmalaan de weg 
rechtsaf vervolgen naar David van  
Mollemstraat

19.  Sla na 200 meter linksaf de Oudenoord op, 
het kantoor bevindt zich na 250 meter aan  
de linkerkant


