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Openbaar vervoer vanaf Utrecht CS  

Sneltram (toegankelijk voor rolstoelgebruikers) richting IJsselstein of Nieuwegein.  
Vertrekt iedere 7 minuten. De reist duurt ongeveer 6 minuten.  
Uitstappen bij halte Winkelcentrum Kanaleneiland. Als je de tram uitstapt, loop je naar de 
stoplichten bij het kruispunt. Steek het kruispunt over in de richting van de witte kantoortoren 
(boven het winkelcentrum). Loop dan links om de toren en je komt bij de hoofdingang van het Piet 
van Dommelenhuis. 
 
Het is voor bezoekers niet mogelijk om het Piet van Dommelenhuis via het winkelcentrum binnen te 

gaan. Bezoekers melden zich eerst bij de portier op de begane grond. 

 
Betaald parkeren  
Op de Churchilllaan neem je op de rotonde de eerste afslag naar rechts (let op dat je niet de oprit 
naar het gebouw van Albert Heijn neemt).  
Kom je vanaf de Prins Clausbrug, dan neem je vanaf de brug op de rotonde de derde afslag. Na 50 
meter is rechts het parkeerterrein inclusief parkeergarage. De slagbomen werken met 
nummerbordherkenning. Je kunt parkeren op het parkeerterrein of in de parkeergarage (de 
doorrijhoogte is 2.10 m). Voor de garage kun je het beste voorsorteren bij de rechterslagboom en 
meteen rechts aanhouden.  
Bij vertrek kun je contactloos of met creditcard betalen bij de slagboom. 
 
Eerste 2 uur gratis parkeren. Daarna zijn de kosten:  
• 1e 30 minuten € 0,50 inclusief btw  

• 2e 30 minuten € 0,50 inclusief btw  

• na het 3e uur: € 5,00 per heel uur inclusief btw met een maximum van € 25 per dag  
 

In het gebouw  
Melden bij de portier. De portier wijst je een lift toe naar de eerste etage. Vanaf het liftplein, volg de 

pijlen richting de parkeergarage. Aan je linker hand zie je een deur met o.a. het COSBO-logo. Gebruik 

de bel met het COSBO/Solgu logo 
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