Smart Business Park, Kanaalweg 18 (gebouw C1), 3526 KL Utrecht, Tel: 030 – 227 0595

TOEGANGSHEK DICHT?
Let op: op zaterdag/zondag (hele dag) en ’s avonds (na 19.00 uur) is het toegangshek gesloten.
Er moet dan dit nummer gebeld worden zodat op afstand het (middelste) hek opengedaan wordt.

Bel dan: 030 – 227 0595

Vanuit Amsterdam
Richting Arnhem (A12) aanhouden, vervolgens afslag Nieuwegein / Utrecht / Houten (A27), dan
afslag Utrecht (Jaarbeurs) afrit 17 nemen. Bij stoplicht linksaf de Europalaan op. Bij rotonde
(Europaplein) stukje rechtdoor rijden richting Jaarbeurs. Na +/- 40 meter eerste afslag rechts nemen
en direct (bij Praxis) weer rechts. Weg volgen. Je komt uit bij de Kanaalweg. Rechts zie je water. Links
zie je Smart Business Park (met o.a. Evident). Je gaat bij de derde ingang het terrein op. Aan het eind
rechts zie je gebouw C1. Te herkennen aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we.
Aanbellen doe je bij de intercom. Er is achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping.
Na de lift ga je direct naar rechts. ’s Avonds moet je echt er op letten dat je bij het Europaplein de
Kanaalweg oprijdt!!! Navigatiesystemen geven soms andere route aan, maar die is afgesloten na
19.00 uur.

Vanuit Den Haag /Rotterdam
Attentie: richting Utrecht / Nieuwegein / Houten (A27) aanhouden, dan afslag Utrecht (Jaarbeurs)
Afrit 17 nemen. Bij stoplicht linksaf de Europalaan op. Bij rotonde (Europaplein) stukje rechtdoor
rijden richting Jaarbeurs. Na +/- 40 meter eerste afslag rechts nemen en direct (bij Praxis) weer
rechts. Weg volgen. Je komt uit bij de Kanaalweg. Rechts zie je water. Links zie je Smart Business Park
(met o.a. Evident). Je gaat bij de derde ingang het terrein op. Aan het eind rechts zie je gebouw C1.
Te herkennen aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we. Aanbellen doe je bij de
intercom. Er is achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping. Na de lift ga je direct
naar rechts. ’s Avonds moet je echt er op letten dat je bij het Europaplein de Kanaalweg oprijdt!!!
Navigatiesystemen geven soms andere route aan, maar die is afgesloten na 19.00 uur.

Vanuit Den Bosch
Borden Arnhem (A12) volgen, vervolgens afslag Nieuwegein / Utrecht / Houten (A27), dan afslag
Utrecht (Jaarbeurs) afrit 17 nemen. Bij stoplicht rechtsaf de Europalaan op. Bij rotonde (Europaplein)
stukje rechtdoor rijden richting Jaarbeurs. Na +/- 40 meter eerste afslag rechts nemen en direct (bij
Praxis) weer rechts. Weg volgen. Je komt uit bij de Kanaalweg. Rechts zie je water. Links zie je Smart
Business Park (met o.a. Evident). Je gaat bij de derde ingang het terrein op. Aan het eind rechts zie je
gebouw C1. Te herkennen aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we. Aanbellen doe je
bij de intercom. Er is achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping. Na de lift ga je

direct naar rechts. ’s Avonds moet je echt er op letten dat je bij het Europaplein de Kanaalweg
oprijdt!!! Navigatiesystemen geven soms andere route aan, maar die is afgesloten na 19.00 uur.

Vanuit Arnhem
Voor het knooppunt Lunetten, borden Nieuwegein / Utrecht / Houten (A27), dan afslag Utrecht
(Jaarbeurs) afrit 17 nemen. Bij stoplicht rechtsaf de Europalaan op. Bij rotonde (Europaplein) stukje
rechtdoor rijden richting Jaarbeurs. Na +/- 40 meter eerste afslag rechts nemen en direct (bij Praxis)
weer rechts. Weg volgen. Je komt uit bij de Kanaalweg. Rechts zie je water. Links zie je Smart
Business Park (met o.a. Evident). Je gaat bij de derde ingang het terrein op. Aan het eind rechts zie je
gebouw C1. Te herkennen aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we. Aanbellen doe je
bij de intercom. Er is achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping. Na de lift ga je
direct naar rechts. ’s Avonds moet je echt er op letten dat je bij het Europaplein de Kanaalweg
oprijdt!!! Navigatiesystemen geven soms andere route aan, maar die is afgesloten na 19.00 uur.

We zijn vanaf station Utrecht Centraal met de bus en sneltram te bereiken.

Bus
Vanaf Utrecht Centraal kun je lijn 47, 63, 65, 66, 74 of 77 nemen en dan uitstapen op halte
Europaplein. Je steekt bij de stoplichten over en loopt dan rechtdoor op de Beneluxlaan. Vervolgens
loop je met de bocht mee en dan zie je aan de rechterkant het water, je loopt dan op de Kanaalweg,
je loopt nog een stukje rechtdoor en dan zie je aan de linkerkant Smart Business Park (met o.a.
Evident). Je gaat bij derde ingang het terrein op. Aan het eind rechts zie je gebouw C1. Te herkennen
aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we. Aanbellen doe je bij de intercom. Er is
achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping. Na de lift ga je direct naar rechts.
NB: De busrit duurt circa 10 minuten, daarna loop je nog ongeveer 10 minuten.
Vanaf Utrecht Centraal kun je ook lijn 1 richting Lunetten nemen en dan uitstappen op de
Socrateslaan. Je loopt een stukje terug in de richting waar de bus vandaan kwam en steekt bij de
stoplichten over. Vervolgens ga je over de brug. Daarna volg je direct rechts het water.
NB: De busrit duurt circa 10 minuten, daarna loop je nog ongeveer 10 minuten.
Links zie je Smart Business Park (met o.a. Evident). Je gaat bij de derde ingang het terrein op. Aan het
eind rechts zie je gebouw C1. Te herkennen aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we.
Aanbellen doe je bij de intercom. Er is achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping.
Na de lift ga je direct naar rechts.

Sneltram
Je stapt uit op de Meubelboulevard (Europalaan) en loopt terug (richting Centrum) naar de rotonde.
Daar steek je over en volgt de ventweg naar rechts. Je komt uit bij de Kanaalweg. Rechts zie je water.
Links zie je Smart Business Park (met o.a. Evident). Je gaat bij de derde ingang het terrein op. Aan het
eind rechts zie je gebouw C1. Te herkennen aan het logo van Coherent op de gevel. Daar zitten we.
Aanbellen doe je bij de intercom. Er is achterin een lift in het pand. Weblish zit op de 2e verdieping.
Na de lift ga je direct naar rechts.

Parkeren op Smart Business Park
Sinds mei 2017 geldt er helaas op het Smart Business Park een wielklemregeling voor foutparkeerders.
We willen jullie vragen om de auto op de Weblishplekken (links naast het pand C1 met Weblish logo)
te zetten of op de bezoekersplekken voor dit pand (duidelijk herkenbaar) neer te zetten. Deze
bezoekersplekken zijn snel vol, dus is het handig dat je weet waar naartoe je kunt uitwijken.
Betaald parkeren Beneluxlaan (4 minuten lopen)
Je kunt op vier minuten lopen ook betaald parkeren namelijk ter hoogte van Beneluxlaan 1000. Kosten
per uur: € 2,45.
Gratis parkeren Rijnlaan (10 minuten lopen)
Je kunt ook uitwijken naar bijvoorbeeld de Rijnlaan zie afbeelding hieronder. Daar is nog gratis
parkeren. Reken op 10 minuten lopen.

Nogmaals onze excuses voor deze overlast.

