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Parkeren bezoekers  
 
 
De bezoekersparkeerplaatsen zitten ter hoogte van de Eendrachtlaan 100 in Utrecht. 
 
Door gebruik te maken van autopoort/slagboom C kun je de auto parkeren op 
parkeerplaats Noord. 
 
Het tarief is als volgt: 

- Van 0 tot 60 minuten is het gratis uitrijden 
- Daarna € 2,- per uur  
- Maximum van € 10,- per dag  

  
Als je jouw bezoeker niet wil laten betalen voor een uitrijkaart dan kun je deze ook 
kopen. De tarieven voor huurders zijn als volgt: 

- € 2,00 voor parkeren korter dan 3 uur  
- € 5,00 voor parkeren langer dan 3 uur  

 
De minimale afname is 50 stuks en deze zijn per mail te bestellen via het UVB: 
info@utrechtsvastgoedbedrijf.nl. Kaartjes zijn vervolgens na 2 werkdagen af te halen bij 
de huismeester die in gebouw 300 zit. Facturatie volgt achteraf vanuit de eigenaar 
Tiaviant. 
 
De autopoort/slagboom C is ook te gebruiken indien je wilt laden en lossen. Je kunt 
tussen gebouw 100 en 200 het park oprijden om vervolgens je auto te parkeren voor 
gebouw 500. Autopoort/slagboom is 7 dagen per week tot 23:00 open. 
 

 

Noord: C Autopoort/Slagboom: C

Entree voetgangers, 
fietsers, sneltam en bus 

Zuid 
- A12 
- Van der Valk 

DE 
STADS
TUIN

Noord 
- Centrum
- Berenschot 
- Rabobank 

Navigatieadres: Eendrachtlaan 100
Parkeren Het Eerste Huis

Eendrachtlaan

Europalaan

Routebeschrijving naar Het Eerste Huis 

Het Eerste Huis
Europalaan 500 (W.1.4)
3526 KS Utrecht

Kom je met de auto?
Let op: Voer in je navigatie Eendrachtlaan 100 in wanneer je met de auto komt.
Parkeren kan op de parkeerterrein C (Noord) van de Stadstuin aan de Eendrachtlaan. Dit is betaald par-
keren, maar je ontvangt na je bezoek aan ons een gratis uitrijkaart. Bewaar wél je oorspronkelijke ticket, 
want die dien je ook in te voeren in de automaat bij vertrek. 

Vanaf A12 uit Arnhem kant
Neem afslag 17 naar Utrecht Centrum/Kanaleneiland/Jaarbeurs. Ga bij de eerste stoplichten rechtsaf de 
Europalaan op en sla direct weer rechtsaf de Winthontlaan in. Neem dan de 1e links naar de Eendracht-
laan. Aan de linkerkant vind je de parkeerplaats voor de Stadstuin.

Vanaf A12 uit Den Haag kant
Neem afslag 17 naar Utrecht Kanaleneiland/Jaarbeurs. Sla linksaf bij de stoplichten. Ga verder op de 
Europalaan en sla dan rechtsaf naar de Winthontlaan. Neem de 1e links naar de Eendrachtlaan. Aan de 
linkerkant vind je de parkeerplaats voor de Stadstuin.

Komje met Openbaar Vervoer?
Kies op Utrecht Centraal voor de tram en stap uit bij halte Kanaleneiland Zuid (dit is de halte na Vasco da 
Gamalaan). Loop vervolgens de loopbrug over de weg over en zie aan je rechterhand gebouw 500. 


