
Routebeschrijving NWO Utrecht  
 
NWO Utrecht 
Van Vollenhovenlaan 659 
3527 JP  Utrecht 
Telefoon (030) 600 12 11 
Fax (030) 601 44 06 
 
Website: www.nwo-i.nl  
E-mail: info-nwoi@nwo.nl  
 
Algemeen 
Het kantoor van NWO Utrecht ligt in de Utrechtse wijk Kanaleneiland aan het 5 Mei Plein, 
in het zuidwesten van de stad. NWO Utrecht bevindt zich in het metaalkleurige gebouw.  
 
Let op! Ernstige verkeershinder rondom NWO Utrecht:  
zie routebeschrijving met de auto.  
 
Elektrische oplaadpaal vlakbij het kantoor 
Als u een elektrische auto rijdt, is een oplaadpunt van groot belang. Vlakbij het kantoor 
is één openbare oplaadpaal beschikbaar aan de Van Vollenhovenlaan 451, vlak voor de 
ingang voor zorgcentrum ERC De Keizershof (het gebouw naast het kantoor).  
 
Met het openbaar vervoer 
Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u de sneltram (het startpunt van de tram bevindt 
zich op het Jaarbeursplein) naar Nieuwegein-Zuid of IJsselstein (beide zijn goed). Na 
circa vijf minuten stapt u uit bij halte '5 Mei Plein' (de vierde halte vanaf het Centraal 
Station, en de halte na de halte '24 Oktoberplein Zuid'). Het kantoor van NWO Utrecht 
ligt links van de trambaan (tegenover winkelcentrum Kanaleneiland). Indien u per 
openbaar vervoer reist, raden wij u aan om per tram naar NWO Utrecht te reizen. Let op, 
de ingang is aan de achterkant van het gebouw, aan de Van Vollenhovenlaan.  
 
 
 
 
 

 
 
Dit is de voorzijde van het gebouw, gezien vanaf winkelcentrum Kanaleneiland 
(Beneluxbaan). In het midden van de foto ziet u de tramhalte waar u uitstapt, als u met 
het openbaar vervoer reist. Let op! De ingang bevindt zich aan de achterzijde van het 
gebouw (aan de Van Vollenhovenlaan).  
 
 
 

U loopt langs de 
rechterkant langs 
het gebouw. De 
entree bevindt zich 
aan de achterzijde 
van het gebouw.  

http://www.nwo-i.nl/
mailto:info-nwoi@nwo.nl
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Het gebouw gezien vanaf de Van Vollenhovenlaan.  
 
 
Met de auto > naar NWO Utrecht 
 
Let op! Tot mei 2017 ernstige verkeersoverlast bij NWO Utrecht 
De gemeente Utrecht legt een vrije busbaan Transwijk aan. In de laatste week van 
januari is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Die zorgen tot 
1 mei 2017 voor ernstige verkeersoverlast tussen het 5 Mei Plein en het Anne Frankplein. 
NWO Utrecht zal in deze periode minder goed bereikbaar zijn. De voorbereidende werk-
zaamheden duren naar verwachting tot eind september. Ook na 1 mei kunt u dus nog te 
maken krijgen met afsluitingen of omleidingen.  
In oktober 2017 wordt gestart met de aanleg van de busbaan, wat eveneens overlast zal 
veroorzaken. Op de website (onder Contact) vindt u het Wijkbericht van de gemeente 
Utrecht met uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de afsluitingen en 
omleidingen.  
 
Wij raden u aan om naar NWO Utrecht te rijden vanuit de richting Amsterdam of 
Den Bosch via de A2.  
 
Als u NWO Utrecht verlaat, raden wij u aan om ook via de A2 terug te rijden en 
daarna uw weg te vervolgen.  
 
Vanuit de richting Amsterdam, Den Bosch 
Neem op de A2 ter hoogte van Utrecht afrit nummer 8 (Centrum). Daar houdt u de 
richting Centrum aan en u volgt de Ds. Martin Luther King laan. Houd rechts aan. U rijdt 
over een brug (over het water) en daarna neemt u direct de afslag rechts (ga NIET 
rechtdoor op de fly-over). Ga vervolgens bij de verkeerslichten rechts, de Beneluxlaan 
op. In de middenberm ligt een trambaan.  
Om de verkeershinder te vermijden, slaat u op de Beneluxbaan bij de eerste verkeers-
lichten linksaf de Admiraal Helfrichlaan in. Vervolgens slaat u rechtsaf naar de 
Van Bijnkershoeklaan. Dan slaat u weer rechtsaf naar de Telderslaan. En vervolgens slaat 
u linksaf de Van Vollenhovenlaan in. U rijdt tot het einde van de straat en dan vindt u 
NWO Utrecht (metaalkleurig gebouw) aan uw rechterhand.  
 
Vanuit de richting Arnhem 
*  Wij raden u aan om niet via de A12 richting NWO Utrecht te rijden, maar vanuit de 

richting Amsterdam, Den Bosch (via de A2) 
Komende vanaf de A12 volgt u bij knooppunt Lunetten de borden Utrecht Centrum en 
Jaarbeurs. U komt dan op de parallelweg van de A12 waar u de tweede afrit neemt 
(Jaarbeurs, Kanaleneiland). Bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u 
rechtsaf, de Europalaan op. Volg deze tot de eerste rotonde en rij die driekwart rond. 

Hier vindt u 
de entree van 
het gebouw. 
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U komt dan op de Beneluxlaan. In de middenberm ligt een trambaan. U blijft de 
Beneluxlaan volgen tot de eerstvolgende rotonde. Rechts voor u ziet u het metaalkleurige 
kantoor van NWO Utrecht. Ga bij de rotonde rechtsaf en bij de eerste zijstraat linksaf. Rij 
gelijk daarna links de parallelweg op en rij terug tot u weer bij het kantoor bent.  
Vanuit de richting Den Haag, Rotterdam 
Komende vanaf de A12 volgt u bij knooppunt Oudenrijn de richting Amsterdam en u 
komt op de parallelweg van de A2. Houd rechts aan en neem de eerstvolgende afrit 
nummer 8 (Centrum) en ga bij de verkeerslichten rechtsaf, de Ds. Martin Luther King 
laan op. 
U rijdt daarna zoals onder Amsterdam, Den Bosch staat beschreven.  
 
Vanuit de richting Hilversum, Breda 
* Wij raden u aan om niet via de A12 richting NWO Utrecht te rijden, maar vanuit de 

richting Amsterdam, Den Bosch (via de A2) 
Komende vanaf de A27 volgt u bij knooppunt Lunetten de borden Ring Utrecht en 
Jaarbeurs. U komt dan op de parallelweg van de A12 waar u de tweede afrit neemt 
(Jaarbeurs, Kanaleneiland). 
Bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf en volgt u verder de 
beschrijving onder Arnhem.  
 
Vanuit de richting Amersfoort 
* Wij raden u aan om niet via de A12 richting NWO Utrecht te rijden, maar vanuit de 

richting Amsterdam, Den Bosch (via de A2) 
Komende vanaf de A28 neemt u op knooppunt Rijnsweerd de A27 (ring Utrecht, richting 
Den Haag). Op knooppunt Lunetten volgt u de richting Ring Utrecht en Jaarbeurs. U komt 
dan op de parallelweg van de A12 waar u de tweede afrit neemt (Jaarbeurs, 
Kanaleneiland). 
Bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf en volgt u verder de 
beschrijving onder Arnhem.  
 
Let op! Wegwerkzaamheden regio Utrecht 
Als u per auto reist kunt u hinder ondervinden van wegwerkzaamheden die in de regio 
Utrecht (A2/A12/A27 en A28) plaatsvinden. Voor actuele informatie, reistips en 
alternatieve vervoersmogelijkheden kunt u kijken op de onderstaande websites:  
• www.utrechtbereikbaar.nl 
• www.rijkswaterstaat.nl/reiswijzer 
• www.rijkswaterstaat.nl/wegenaanpakutrecht 
• http://u-ov.info/ 
 
 
Let op! Toename auto-inbraken rondom het kantoor van NWO Utrecht 
NWO Utrecht is gevestigd in de wijk Kanaleneiland/Transwijk-Noord in Utrecht. Van de 
gemeente Utrecht hebben wij vernomen dat er in Transwijk-Noord, sinds het najaar van 
2015, weer een ernstige toename is van auto-inbraken. Dit gebeurt vooral aan het eind 
van de middag (begin duisternis) tot de ochtend. De gepleegde autokraken vinden met 
name plaats in de omgeving van de Van Vollenhovenlaan, de straat van NWO Utrecht. 
Het gaat bij de auto-inbraken vaak om diefstal van onderdelen van populaire merken, 
zoals Audi A3 en Volkswagen Golf. Maar vaak wordt er ook om niets ingebroken: een 
losse zonnebril, een pakje kauwgom of een sjaal die in de auto ligt. De auto-inbraken 
gebeuren razendsnel; en op volle parkeerplaatsen is het gemakkelijk voor daders om 
tussen de auto's weg te duiken.  
De politie zal extra en gericht surveilleren en ook buurtbewoners is verzocht om alert te 
zijn. Graag maken wij u, als bezoeker van NWO Utrecht, op deze situatie alert en 
verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden als u het kantoor met de auto 
bezoekt. Laat dus werkelijk helemaal niets achter in uw auto! 
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