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Routebeschrijving Bouwmensen Utrecht 
 
Bouwmensen-Utrecht  
Utrechthaven 13 
3433 PN  Nieuwegein 
 

Vanuit Rotterdam/Den Haag/Amsterdam/Utrecht volg A12 richting Utrecht:  
1. Vervolgens op het knooppunt Oudenrijn de A2, richting ’s-Hertogenbosch.  
2. Neem na 7.8 km afslag Nieuwegein-Zuid [afslag 10] richting Nieuwegein-Zuid.  
3. Ga na 250 m, aan het einde van de afrit, linksaf richting Nieuwegein-Zuid onder de snelweg 

door. 
4. Volg deze weg en sla na 2 km rechtsaf de Graaf Florisweg op (richting A27). 
5. Ga na 0.9 km, over de brug, linksaf de Hollandhaven op.  
6. Ga na 0.5 km linksaf de Utrechthaven op.  
7. U bent gearriveerd op het eindpunt: Utrechthaven 13. 
 
Vanuit Breda/ ’s-Hertogenbosch:  
1. Volg de A27 richting Utrecht of Gorinchem.  
2. Neem de afslag Nieuwegein (afslag 28),U neemt de rotonde driekwart. 
3. Vervolgens komt u op de Weg van de Binnenvaart volg deze weg over de sluizen. 
4. Bij de stoplichten na de sluizen, neemt u de eerste weg rechts (Hollandhaven).  
5. Ga na 0.5 km linksaf de Utrechthaven op  (richting Gemeentewerf). 
6. U bent gearriveerd op het eindpunt: Utrechthaven 13. 
 
Vanuit Utrecht/Houten/Amersfoort/Arnhem: 
1. Volg de A27 tot over de brug van het Amsterdam-Rijnkanaal en neem afslag Nieuwegein 

(afslag 28). 
2. Neem aan het einde van de afrit de rotonde één kwart. 
3. Vervolgens komt u op de Weg van de Binnenvaart volg deze weg over de sluizen. 
4. Bij de stoplichten na de sluizen, neemt u de eerste weg rechts (Hollandhaven). 
5. Ga na 0.5 km linksaf de Utrechthaven op  (richting Gemeentewerf). 
6. U bent gearriveerd op het eindpunt: Utrechthaven 13 
 
Met openbaar vervoer: 
Vanaf Utrecht Centraal kunt u een bus pakken. U dient uit te stappen bij halte Nieuwegein, 
Nijverheidsweg en verder te voet naar Utrechthaven 13 (richting grote grijze gebouw, 
Zeelandhaven) te gaan. Raadpleeg voor actuele reisinformatie www.9292.nl. 
 

Parkeren 
Bouwmensen Utrecht beschikt over een groot parkeerterrein. Indien het parkeerterrein vol is, 
is er de volgende uitwijkmogelijkheid: 
De parkeervoorzieningen van de gemeente Nieuwegein op de Utrechthaven 1. Deze 
parkeerplaatsen bevinden zich op ca. 150 meter afstand van de SPBU.  
 
Parkeer nooit op gereserveerde plaatsen (m.u.v. Utrechthaven 13), hiervoor kan een 
wegsleepregeling van kracht zijn. Dus ook NIET bij Valbruna! Het hek wordt gesloten. 
 
Parkeer ook niet op het trottoir aan de Utrechthaven want hier is een parkeerverbod. 
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Bouwmensen-Utrecht (A op de routekaart) 
Utrechthaven 13 
3433 PN  Nieuwegein 
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