Routebeschrijving naar Opvoedinformatie Nederland
Leuk dat je ons komt bezoeken! Je vindt ons aan de Catharijnesingel 47 in Utrecht op de
vierde verdieping. Deze verdieping delen we met het Nederlands Jeugdinstituut en
Erasmus+.
Vanwege de verbouwing van winkelcentrum Hoog Catharijne wijzigt de wandelroute
vanaf het station regelmatig. Bekijk www.cu2030.nl voor meer informatie over de meest
actuele looproutes.
Hoe bereik je ons met het openbaar vervoer?
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Neem de trein richting Utrecht Centraal en stap hier uit.
Nadat je bent uitstapt neem je de roltrap richting Stationshal.
Loop de stationshal binnen en vervolg je weg richting de poortjes (spoor 1).
Loop door de poortjes en sla linksaf richting Centrum.
Vervolg je weg tot de schuifdeuren en loop naar buiten.
Eenmaal buiten houd je rechts aan tot de ingang van Hoog Catharijne The Mall.
Loop Hoog Catharijne binnen en kies voor de rechterkant. Je kunt verder
rechtdoor lopen of rechts het winkelcentrum in. Kies voor de weg rechtdoor. Je
komt nu een roltrap tegen.
Neem de roltrap naar beneden en ga dan naar links.
Loop de ‘waterbak’ voorbij, blijf links aanhouden tot je een groen bord voor de
nooduitgang ziet.
Sla linksaf door deur van de nooduitgang en loop dan naar buiten.
Eenmaal buiten neem je de trap naar beneden.
Steek vervolgens over naar de overkant van de straat. Let op: er is geen zebrapad
aanwezig en het verkeer komt van beide kanten.
Als je de straat bent overgestoken, loop je naar links verder tot je nummer 47
hebt bereikt. Je kunt je nu melden bij de receptie op de begane grond. Daarna
kan je de lift (of trap) nemen naar de vierde verdieping.

Parkeren
Bij het pand is er een beperkte mogelijkheid om je auto
te parkeren. Betaald parkeren kan in de parkeergarages in de
directe omgeving.
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