
Croeselaan 18  
 
Kantooradres: 
Croeselaan 18 
3521 CB Utrecht 
Postadres: 
Postbus 17100 
3500 HG Utrecht 
 
Routebeschrijving Rabobank Croeselaan 18, 24 en 28, eigen vervoer 
 
Alle routes gaan via de A2  Afrit 8 ‘jaarbeurs’ 
 
A2 vanuit Amsterdam 

- Neem op de A2 richting Utrecht de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’ ring Utrecht Noord 
➢ Vervolgens afrit 8 ‘Jaarbeurs’ en vervolg uw weg via de Martin Luther Kinglaan naar de Weg Der 

Verenigde Naties 
- Na het Shell tankstation aan uw rechterhand gaat u naar rechts de Overste den Oudenlaan op en aan 

het einde gaat u links bij de t-splitsing en rijdt u via de Doctor M.A. Tellegenlaan op de Van Zijstweg 
- Aan het einde bij het kruispunt Van Zijstweg/ Croeselaan gaat u linksaf 
- Het hoofdkantoor, Croeselaan 18, bevindt zich aan de rechterzijde 

 
A2 vanuit ’s-Hertogenbosch 

- Neem op de A2 richting Utrecht/ Amsterdam de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’  
➢ Vervolgens afrit 8 ‘Jaarbeurs’ en vervolg uw weg via de Martin Luther Kinglaan naar de Weg Der 

Verenigde Naties 
- Na het Shell tankstation aan uw rechterhand gaat u naar rechts de Overste den Oudenlaan op en aan 

het einde gaat u links bij de t-splitsing en rijdt u via de Doctor M.A. Tellegenlaan op de Van Zijstweg 
- Aan het einde bij het kruispunt Van Zijstweg/ Croeselaan gaat u linksaf 
- Het hoofdkantoor, Croeselaan 18, bevindt zich aan de rechterzijde 

 
A27 vanuit Breda 

- Ga vanaf de A27 richting Utrecht naar de A2 richting Utrecht-West/ Amsterdam  
- Neem op de A2 richting Utrecht/ Amsterdam de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’  
➢ Vervolgens afrit 8 ‘jaarbeurs’ zie route A2 

 
A12 vanuit Den Haag/ Rotterdam 

- Ga vanaf de A12 richting Utrecht naar de A2 richting Utrecht-West/ Amsterdam  
- Neem op de A2 richting Utrecht/ Amsterdam de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’  
➢ Vervolgens afrit 8 ‘jaarbeurs’ zie route A2 

 
 
A2 Amsterdam      A2 ’s Hertogenbosch/ Breda/ Den Haag/ Rotterdam 

 
  

Let op: Utrecht werkt aan de 

bereikbaarheid van de stad. 

De situatie wijzigt regelmatig. 

Uw navigatie is mogelijk niet 

up-to-date. 



A27 vanuit Hilversum 
- Neem vanaf de A27 richting Utrecht afrit 16 t/m 18 (knooppunt Lunetten) naar de A12 route Den Haag 
- Hierna afrit 16 naar A2 richting Amsterdam 
- Neem op de A2 richting Utrecht/ Amsterdam de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’  
➢ Vervolgens afrit 8 ‘jaarbeurs’ zie route A2 

 
A28 vanuit Amersfoort 

- Volg vanaf de A28 route Den Haag/ Breda naar de A27 
- Neem vanaf de A27 richting Utrecht afrit 16 t/m 18 (knooppunt Lunetten) naar de A12 route Den Haag  
- Hierna afrit 16 naar A2 richting Amsterdam 
- Neem op de A2 richting Utrecht/ Amsterdam de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’  
➢ Vervolgens afrit 8 ‘jaarbeurs’ zie route A2 

 
A12 vanuit Arnhem 

- Volg vanaf de A12 route Den Haag  
- Hierna afrit 16 naar A2 richting Amsterdam 
- Neem op de A2 richting Utrecht/ Amsterdam de afrit 6 t/m 8 en volg ‘jaarbeurs’  
➢ Vervolgens afrit 8 ‘jaarbeurs’ zie route A2 

 
A27 Hilversum/ A28 Amersfoort/ A12 Arnhem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeren voor Croeselaan 18 
Voorbij het hoofdkantoor gaat u rechts en volgt u de borden ‘parkeren bezoekers’. U rijdt om het gebouw heen 
en kunt zich melden aan de intercom bij de slagboom. In de entreehal kunt u zich aanmelden bij de receptie 
 
Parkeren voor een evenement in het auditorium, Croeselaan 24 
Voor een evenement in het auditorium, gelegen achter het gebouw ‘Zilver’ (Croeselaan 28), zal in de 
uitnodiging worden aangegeven waar geparkeerd kan worden: op de parkeerplaatsen onder het auditorium, 
de parkeerplaats van Croeselaan 28 of in de parkeergarage van Croeselaan 18. Indien u wordt verzocht gebruik 
te maken van de parkeergarage va Croeselaan 18 kunt u zich na binnenkomst melden bij de ontvangstbalie. 
Hier zult u een looproute uitgereikt krijgen naar het auditorium 
 
Parkeren voor Croeselaan 28 (zilver) 
Aan het einde bij het kruispunt Van Zijstweg/ Croeselaan gaat u rechtsaf in plaats van linksaf. Bij het derde 
kruispunt (Groenendaalstraat) kunt u omkeren (links, links) en na 180 m. bevindt het pand zich aan uw 
rechterzijde 


