
 

 

Routebeschrijving Smart Business Park 
Het Business Park is met de auto bereikbaar via de parallelbaan van de A12 bij Utrecht.  
U komt van één van de volgende richtingen: 
• Vanuit Rotterdam en Gouda neemt u afslag 17. Ga onderaan de afrit naar links.  
• Vanuit Arnhem en Veenendaal neemt u afslag 17 op de A12. Onderaan naar rechts 
• Vanuit Amersfoort neemt u achtereenvolgens de A28, vervolgens de 27 richting  Breda 

en direct daarna de A12 richting Den Haag/Rotterdam. Pak de parallelbaan naar afslag 
17. Onderaan stuurt u naar rechts 

• Vanuit Amsterdam volgt u de A2 naar Utrecht. Volg daar richting Arnhem en pak de 
parallelbaan richting afrit 17. Ga onderaan de snelweg linksaf. 

In alle gevallen rijdt u nu op de Europalaan. Na een kilometer rijdt u op de grote rotonde 
rechtdoor. Dit is het Europaplein.  
Direct daarna is er een afslag naar rechts. U rijdt nu op een Karwei-vestiging af.  
Ga direct weer rechts en vervolg de weg met twee flauwe linkse bochten.  
U komt nu op een weg waarin de fiets voorrang heeft, dus pas uw snelheid aan.  
De derde afslag links rijdt u door de hekken.  
Rechts van u ligt een driehoekig gebied met  parkeerplaatsen voor bezoekers.  
Parkeer hier en steek de weg schuin over naar pizzeria Lalotta Cantina. Dit is onderdeel 
van gebouw A4. Even het gebouw aan de rechterhand houden, 50 meter verder rechtsaf 
slaan: aan de voorkant vindt u onze voordeurbel.  

Met het openbaar vervoer: Vanaf CS gaan er verschillende buslijnen. 
Bijvoorbeeld bus 63 en 65, 66, 74, 77 en 241. Ook de sneltram komt in de buurt, maar is 
niet altijd sneller. Stap uit op het Europaplein-Noord. LET OP: Zoek niet naar Kanaalweg 
16. De OV-sites geven een verkeerde plek aan! En vergeet niet uit te checken. Loop naar 
het kanaal (richting de brug, langs de zonnebank, Subway’s en de makelaar) en ga links 
langs de fietsstraat. Het terrein links  is het Smart Business Park. Zoek naar A4.

Deze route komt van Beijer&Osten: www.beijerosten.nl. Tips voor aanvulling welkom!

http://www.beijerosten.nl

