
De locatie in Utrecht is gelegen aan de Oudegracht in het stadscentrum en daardoor goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Het beste kunt u onze locatie bereiken middels het Openbaar Vervoer. 
Vanaf het Centraal Station kunt u vrij eenvoudig overstappen op de bus. Te voet is de locatie binnen 
15 minuten bereikbaar. De verschillende mogelijkheden worden hier voor u toegelicht. 

Driessen HRM 
locatie Utrecht 
Routebeschrijving

Oudegracht 233
3511 NK Utrecht

t. 030 - 209 60 00
utrecht@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per bus
Vanaf Centraal Station 
Vanaf Utrecht Centraal Station kunt u buslijn 2 richting ‘CS 
via Museumkwartier’ nemen. Deze bus kunt u vinden aan 
de oostzijde van het busstation. Stadsbus 2 stopt bij de halte  
Hamburgerstraat, twee minuten lopen van onze locatie.

• Als u de bus uitstapt loopt u richting de Hamburgerstraat en 
neemt u vervolgens de 1e weg rechts;

• Daarna steekt u de gracht over en slaat u linksaf naar de 
Oudegracht / Tolsteegzijde;

• Na 80 meter ziet u Driessen HRM aan de rechterkant.

Centraal Station Utrecht



www.driessen.nl

Looproute 
Vanaf het Centraal Station bereikt u onze locatie te voet binnen 
15 minuten. 
• Vanaf het Centraal Station loopt u Hoog Catharijne in.  

Na de Blokker neemt u de eerste afslag rechts (richting de 
Albert Heijn);

• Na aankomst bij de draaideur gaat u met de roltrap  
naar beneden;

• U gaat hier linksaf en steekt de Catherijnebaan over  
richting Mariaplaats;

• Op de Mariaplaats gaat u aan het einde rechts en  
meteen links de Zadelstraat in;

• Deze loopt u uit richting de Dom;
• Voor de gracht gaat u rechtsaf de Lijnmarkt op; 
• Deze weg loopt over in de Oudegracht en deze weg  

blijft u volgen;
• Na 180 meter ziet u Driessen HRM aan de rechterkant.

Per auto
Als u met de auto komt raden  wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie 
te controleren op www.vananaarbeter.nl. De parkeervoorzie-
ningen in het stadscentrum van Utrecht hebben uiteenlopende 
tarieven van vijf euro voor een dagkaart tot een prijs van vier 
euro per uur. 

Dichtstbijzijnde parkeergarage 
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Springweg, Strosteeg 
83 in Utrecht. Deze garage is 24 uur per dag geopend. 

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM 
• Vanuit parkeergarage Springweg gaat u naar buiten  

door de voetgangersuitgang aan de stadszijde;
• U loopt nu ‘tegen’ de Oudegracht aan;
• Hier slaat u rechtsaf en na 160 meter ziet u Driessen HRM 

aan de rechterkant.

Vanuit de A2 
Komt u vanuit de A2, kunt u afslag 7 nemen naar de P+R  
Muziektheater, gelegen aan het J.C. Verthorenpad 100 in  
Utrecht. Vanuit de parkeergarage loopt u naar bushalte  
Vredenburg Leidsche Rijn waar stadsbus 28 u in 11 minuten naar 
bushalte Centraal Station Centrumzijde brengt. 

Vanuit de A12 
De P+R Westraven ligt naast de A12 en bereikt u door afslag 
17 Kanaleneiland/Jaarbeurs/Transferium te nemen. De P+R is  
gelegen aan de Griffioenlaan 1 bis in Utrecht. De bushalte bij het 
transferium brengt u met de buslijnen 374 en 377 in 14 minuten 
naar bushalte Centraal Station Centrumzijde. 

P+R De Uithof 
Vanuit de A28 neemt u afslag 2 richting Utrecht De Uithof en 
volgt u de borden naar het transferium. De overdekte parkeer-
garage is gevestigd aan de Uppsalalaan 7 in Utrecht. 

De bushalte bij het transferium brengt u met stadsbus 28 in 
16 minuten naar bushalte Stadsschouwburg.  
De wandeling naar de locatie bedraagt vanuit hier ongeveer 
12 minuten. 
• Na 150 meter slaat u rechtsaf richting de Kromme Nieuwe-

gracht waar u na 50 meter links de Nieuwegracht inslaat;
• Op de hoek bij ‘Avant La Lettre’ slaat u rechtsaf naar de 

Hamburgerstraat; 
• Na het oversteken van de burg loopt u linksaf de Oudegracht 

op en vindt u na ongeveer 80 meter locatie Driessen Utrecht 
aan uw rechterhand. 


