Adres & routebeschrijving KinderKennisCentrum - AUTO
Parkeer de auto in:
P+R Science Park
Universiteitsweg
3584 CT Utrecht
Bewaar je parkeerkaart. Wil je verder met de bus? Koop dan een U-OV
kaartje bij de automaat. Hier lees je hoe het werkt. De kosten krijg je van
ons vergoed.

Verdwaald? Bel ons op 0800 – 400 3040

looproute vanaf P+R (ongeveer 10 minuten)
Je loopt via deze route naar de zijingang van het KinderKennisCentrum.
De hoofdingang van het UMC Utrecht mogen we op dit moment niet
gebruiken.
Oversteken bij de trambaan. Neem de oversteekplek bij de fietsenstalling.
Volg het pad totdat je bij de weg komt.

1

Steek de weg over en volg linksaf het voetpad. Je loopt bij het oversteken
tegen de onderstaande lantaarn met bordjes aan.

Volg het onderstaande voetpad.

Je loopt langs de parkeerplaats van het sportcentrum, en daarna langs het
gebouw van Nutricia Research aan je rechter hand. Daarna loop je langs
sportvelden.
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Bij de paal met fietsbordjes en het hardlooppaaltje (kleine paaltje met
rood bordje) steek je linksaf de weg over.

Aan de overkant sla je linksaf en daarna gelijk weer rechtsaf de Hoofddijk
(fietspad) op.
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Ga de 1e weg naar rechts*, het terrein van het UMC Utrecht op (zie linker
foto hieronder). Volg de weg naar links en passeer het vuiloverslagstation.
*Op zaterdag is dit hek gesloten. Loop de Hoofddijk verder af (circa 100
meter) en ga bij de loopbrug rechts het UMC terrein op. Volg het pad naar
boven en pak bovenaan de route weer op. Je ziet vanzelf de rode deur in
de hoek.

Na 150 meter volg je de weg rechts, die steil omhoog loopt. Bovenaan de
heuvel loop je rechtdoor richting de rode deur. Na de rode deur sla je
linksaf.

Bij de rode deur naar links, langs de fietsen. Het toegangshek naar het
KinderKennisCentrum vind je in de hoek. Het hek is open, je kan gewoon
doorlopen naar de deur en daar aanbellen.
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