Routebeschrijving naar het Landelijk Bureau van de BOSK
Bezoekadres: Churchilllaan 11 (8e etage)
3527 GV Utrecht
Telefoon:
030 245 90 90
Website:
www.bosk.nl
e-mail:
info@bosk.nl
Het Landelijk Bureau van de BOSK bevindt zich op de achtste verdieping van het Piet van
Dommelenhuis op de hoek van het winkelcentrum “Nova” in de wijk Kanaleneiland.
Met de sneltram vanaf Utrecht CS
U kunt met de tram vanaf Utrecht Centraal station de (snel)tram richting IJsselstein of Nieuwegein,
halte 5-meiplein. Loop vervolgens richting het winkelcentrum en ga aan de linkerkant om het gebouw
heen: om de hoek is de ingang van het Piet van Dommelenhuis.
Let op: overlast voor automobilisten
Komt u met de auto naar de BOSK? Dan moet u rekening houden met verkeersoverlast. In januari
2017 is gestart met de aanleg van een busbaan.
Met de auto vanuit Amsterdam (A2)
Afslag 8 richting Centrum/Jaarbeurs (over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal) dan rechts
aanhouden. Bij rotonde (24 oktoberplein)rechtsaf (Beneluxlaan). Rechtdoor tot voorbij winkelcentrum
Kanaleneiland en daarna rechtsaf (Churchilllaan).
Vanuit Den Bosch (A2)
Vanuit Den Bosch op knooppunt Oudenrijn richting Ring Utrecht (A12 Den Haag/Rotterdam)
aanhouden, daarna Ring Utrecht West aanhouden afslag 8 richting Centrum (over de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal) rechts aanhouden bij rotonde (24 oktoberplein). Daarna rechtsaf
(Beneluxlaan). Rechtdoor tot voorbij winkelcentrum Kanaleneiland en daarna rechtsaf (Churchilllaan).
Vanuit Den Haag (A12)
Bij knooppunt Oudenrijn richting Ring Utrecht (Amsterdam A2), daarna Ring Utrecht West aanhouden
afslag 8 richting Centrum (over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal), rechts aanhouden bij
rotonde (24 oktoberplein). Daarna rechtsaf (Beneluxlaan). Rijdt rechtdoor tot voorbij winkelcentrum
Kanaleneiland en sla daarna rechtsaf (Churchilllaan).
Vanuit Arnhem/Amersfoort (A12/A27)
Op de A12 de parallelbaan richting Ring Utrecht/Jaarbeurs aanhouden afslag 17
Jaarbeurs/Kanaleneiland en vervolgens aan het eind van de afslag rechtsaf (Europalaan). Op rotonde
linksaf (Beneluxlaan), op de volgende rotonde (5-meiplein) linksaf (Churchilllaan).
Parkeren
Bezoekers kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats of in de parkeergarage achter het
winkelcentrum. Let op: dit is betaald parkeren! Eerste 2 uur gratis parkeren.

Hierna 1e 30 minuten € 0,50, volgende 30 minuten € 0,50. Hierna (dus na 3e uur) € 5,00 per uur.
Voor (zeer) kort parkeren en voor mindervalide bezoekers is er parkeergelegenheid voor de
hoofdingang van het gebouw. Via de Intercom kunt u in contact komen met de beheerder van dit
parkeerterrein.

