
 
 
 
Routebeschrijving UMC Utrecht: hoofdentree (locatie AZU)  
 
Openbaar vervoer  
Het UMC Utrecht is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS rijden regelmatig 
buslijnen naar WKZ/De Uithof en het UMC Utrecht.  
Lijn 12 heeft als eindhalte het busstation bij locatie AZU.  
Lijn 28 stopt bij locatie AZU, dit is niet de eindhalte.  
 
Met de auto  
Vanuit richting Den Haag/Rotterdam:  
(A12) Richting Utrecht aanhouden.  
Bij knooppunt Lunetten richting Amersfoort (A27) rijden.  
Vervolgens de borden aanhouden: H UMC. Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij het 
verkeerslicht linksaf voor parkeren bij locatie AZU. Volg rechtdoor voor parkeren bij P&R De Uithof. 
 
Vanuit richting Breda/Den Bosch (A27) of Arnhem (A12):  
Bij knooppunt Lunetten richting Hilversum (A27) rijden.  
Bij knooppunt Rijnsweerd de A28 richting Amersfoort en meteen daarna de afslag 'De Uithof/-UMC'  
Nemen.  Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij het verkeerslicht linksaf voor parkeren bij locatie 
AZU. Volg rechtdoor voor parkeren bij P&R De Uithof. 
 
Vanuit richting Amersfoort (A28):  
Richting Utrecht aanhouden en de afslag 'De Uithof/ H UMC' nemen.  
Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij het verkeerslicht linksaf. Nadat u de snelweg heeft 
verlaten, gaat u bij het verkeerslicht linksaf voor parkeren bij locatie AZU. Volg rechtdoor voor parkeren 
bij P&R De Uithof. 
 
Vanuit richting Hilversum (A27):  
Bij knooppunt Rijnsweerd afslag Amersfoort (A28) nemen.  
Direct daarna borden 'De Uithof/H UMC' aanhouden. Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij het 
verkeerslicht linksaf voor parkeren bij locatie AZU. Volg rechtdoor voor parkeren bij P&R De Uithof. 
 
Vanuit richting Amsterdam via de A1:  
Afslag Hilversum (A27) nemen en bij knooppunt Rijnsweerd afslag Amersfoort (A28) nemen.  
Direct daarna de borden 'De Uithof/H UMC' aanhouden. Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij 
het verkeerslicht linksaf voor parkeren bij locatie AZU. Volg rechtdoor voor parkeren bij P&R De Uithof. 
 
Vanuit richting Amsterdam via de A2:  
Bij knooppunt Oudenrijn afslag Arnhem (A12) nemen.  
Vervolgens A27 richting Amersfoort aanhouden.  
Bij knooppunt Rijnsweerd afslag Amersfoort (A28) nemen.  
Direct daarna de borden 'De Uithof/H UMC' aanhouden, de borden H UMC blijven volgen.  
Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij het verkeerslicht linksaf. Vanaf daar staat het AZU  
aangegeven.  
 
Parkeren  
U kunt uw auto parkeren in de bezoekersparkeergarage van locatie AZU of parkeren bij  P&R De Uithof 
(€ 5,- voor de gehele  dag incl toegang OV).  
Bij P&R De Uithof: Neem vervolgens buslijn 28 naar busstation UMC locatie AZU. 

 Meer informatie over taxi’s en parkeertarieven. 
 

 
 
 
Routebeschrijving naar bouwdeel Y (de Zandplaat)  
 
Hier zijn de volgende clusters gevestigd:  

• Inkoop  
• Veilige Werkomgeving  
• Gebouwenbeheer & Inrichting  

 
  
• Bus: volg de borden Hoofdingang (trap op)  
• Auto: volg de borden Hoofdingang via de traverse  
• Zodra u de rode draaideuren (hoofdentree) door bent loopt u rechtdoor, aan uw rechterhand 

passeert u de receptie  
• Vervolgens volgt u de borden bouwdeel Y  
• U komt bij liftplein B en gaat een verdieping naar beneden met de lift/trap (u gaat naar laag 0)  
• Vervolgens volgt u wederom de borden bouwdeel Y, aan het einde van de gang gaat u na de 

schuifdeuren naar rechts door de deuren (afbeelding A) naar buiten  
• U vervolgt uw weg naar links en volgt het pad (afbeelding B) tussen het hek en het witte gebouw 

(bouwdeel W)  
• Recht voor u ziet u het gebouw van bouwdeel Y (de Zandplaat)  
• U vindt de ingang aan het einde van het pad aan uw rechterhand  
 
N.B. vanaf de hoofdingang is het ca. 10 minuten lopen naar bouwdeel Y. bouwdeel Y  
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