Routebeschrijving

Het Juridisch Loket Hoofdkantoor
Bezoekadres
Moreelsepark 1 (3e etage)
3511 EP Utrecht
Contact
T 030 232 64 10
www.juridischloket.nl

Let op
Het hoofdkantoor van het Juridisch Loket is lastig te bereiken voor automobilisten door
bouwwerkzaamheden aan de Catharijnesingel. Let goed op de verkeersborden, want de verkeerssituatie
kan elk moment wijzigen.

Houd daarom rekening met een langere reistijd. Kijk voor actuele informatie op http://www.cu2030.nl/.
Route per auto
Vanuit Amsterdam/Utrecht/Den Bosch (A2)
 Neem afslag 7 'Utrecht-Oog in Al' of Afslag 8 'Utrecht-Centrum'.
 Rijd via de Vleutenseweg of Graadt van Roggenweg richting Centrum/Station. Volg de borden 'HoogCatharijne'.
 Vervolg de weg naar Daalse tunnel en sla na 350 m rechtsaf.
 Vervolg de weg naar Daalsesingel, die overgaat in de Catharijnesingel.
 Ter hoogte van de Mariaplaats vindt u het Moreelsepark.
 Het Juridisch Loket bevindt zich in het eerste gebouw aan uw rechterhand.
Parkeren
Wij adviseren u om ‘Parkeergarage HC P1’ te gebruiken (betaald parkeren).
 Sla vanaf de Catharijnesingel rechtsaf naar Moreelse park (richting Centraal station).
 Sla de 1e straat rechtsaf langs Stationsplein.
 Sla de 1e straat rechtsaf naar de Spoorstraat. Aan uw rechterhand bevindt zich parkeergarage HC P1.
 Parkeer uw auto en ga met de lift of trap naar het winkelniveau van Hoog Catharijne.
 Rechts ziet u Albert Heijn, links ziet u een draaideur naar buiten.
 U gaat door de draaideur en neemt de roltrap naar beneden. U komt uit op het Moreelsepark.
 Het hoofdkantoor van het Juridisch Loket zit in het eerste gebouw aan uw rechterhand, op de derde etage.

Route per openbaar vervoer
Per trein
 Neem de trein naar station Utrecht Centraal.
 Volg vanuit de stationshal de borden 'Centrum' en loop de stationshal uit richting winkelcentrum Hoog
Catharijne.
 U loopt het winkelcentrum in, ga rechtsaf en loop langs de Lush winkel.
 Na circa 20 meter ziet u rechts een filiaal van de Blokker. U bent nu in het Godebaldkwartier.
 Loop rechtdoor.
 Rechts ziet u Albert Heijn, links ziet u een draaideur naar buiten.
 U gaat door de draaideur en neemt de roltrap naar beneden. U komt uit bij het Moreelsepark.
 Het hoofdkantoor van het Juridisch Loket zit in het eerste gebouw aan uw rechterhand, op de derde etage.
Per bus
 Neem een bus naar station Utrecht Centraal.
 Vanaf de busstations Jaarbeurszijde en Jaarbeurshal neemt u de (rol) trap naar het NS station.
 Volg vanuit de stationshal de borden 'Centrum' en loop de stationshal uit richting winkelcentrum Hoog
Catharijne.
 U loopt het winkelcentrum in, ga rechtsaf en loop langs de Lush winkel.
 Na circa 20 meter ziet u rechts een filiaal van de Blokker. U bent nu in het Godebaldkwartier.
 Loop rechtdoor
 Rechts ziet u Albert Heijn, links ziet u een draaideur naar buiten.
 U gaat door de draaideur en neemt de roltrap naar beneden. U komt uit bij het Moreelsepark.
 Het hoofdkantoor van het Juridisch Loket zit in het eerste gebouw aan uw rechterhand, op de derde etage.

