Bezoekadres:
Churchilllaan 11 -6
3527 GV UTRECHT
tel. (030) 297 03 03

Hoe bezoekt u Patiëntenfederatie Nederland?
Het kantoor van Patiëntenfederatie Nederland bevindt zich in het Piet van Dommelenhuis,
naast winkelcentrum Kanaleneiland te Utrecht. De receptie van Patiëntenfederatie
Nederland bevindt zich op de 6e verdieping.
Mocht u in de parkeergarage geparkeerd hebben, dan kunt u via de 1e etage naar binnen.
U kunt op de deurbel drukken van de Patientenfederatie en de receptie zal de deur dan
opendoen.
Met de tram
Vanaf Utrecht CS
- met de Sneltram (richting IJsselstein of Nieuwegein) bereikt u binnen 8 minuten de halte
5-meiplein
- loop vervolgens richting winkelcentrum en ga aan de linkerkant om het gebouw heen:
om de hoek is de ingang van het Piet van Dommelenhuis
Met de auto
Vanuit Amsterdam (A2)
- vanuit Amsterdam afslag 8 richting Centrum/Jaarbeurs (over de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal) dan rechts aanhouden
- bij rotonde (24 oktoberplein) gaat u rechtsaf (Beneluxlaan)
- u rijdt rechtdoor tot voorbij winkelcentrum Kanaleneiland en slaat daarna rechtsaf
(Churchilllaan)
Vanuit Den Bosch (A2)
- vanuit Den Bosch op knooppunt Oudenrijn richting Ring Utrecht (A12 Den
Haag/Rotterdam) aanhouden, daarna Ring Utrecht West aanhouden
- afslag 8 richting Centrum (over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal) rechts
aanhouden
- bij rotonde (24 oktoberplein) gaat u rechtsaf (Beneluxlaan)
- u rijdt rechtdoor tot voorbij winkelcentrum Kanaleneiland en slaat daarna rechtsaf
(Churchilllaan)
Vanuit Den Haag (A12)
- bij knooppunt Oudenrijn richting Ring Utrecht (Amsterdam A2), daarna Ring Utrecht
West aanhouden
- afslag 8 richting Centrum (over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal),
rechts aanhouden
- bij rotonde (24 oktoberplein) gaat u rechtsaf (Beneluxlaan)
- u rijdt rechtdoor tot voorbij winkelcentrum Kanaleneiland en slaat daarna rechtsaf
(Churchilllaan)
Vanuit Arnhem/Amersfoort (A12/A27)
- op de A12 de parallelbaan richting Ring Utrecht/Jaarbeurs aanhouden
- afslag 17 Jaarbeurs/Kanaleneiland en vervolgens aan het eind van de afslag rechtsaf
(Europalaan)
- op rotonde linksaf (Beneluxlaan)
- op de volgende rotonde (5-meiplein) linksaf (Churchilllaan)

Parkeren
Rondom winkelcentrum Kanaleneiland bevinden zich voldoende gratis parkeerplaatsen aan
de Van Starkenborghhof, Churchilllaan en Bernadottelaan. Daarnaast beschikt
winkelcentrum Kanaleneiland over een parkeergarage (300 plaatsen). De garage kunt u
bereiken door op de Churchilllaan rechtsaf naar de Trumanlaan te gaan en nog een keer
rechts te gaan. Hier kunt u de eerste 1,5 uur gratis parkeren. U dient af te rekenen bij
terugkeer in de garage. Op de eerste verdieping van de parkeergarage (1H) is een ingang
naar het Piet van Dommelenhuis.
Er zijn invalidenparkeerplaatsen voor de hoofdingang. Daarvoor neemt u de eerste afslag
op de Churchilllaan (de oprit naar het gebouw van Albert Heijn). Als u gebruik wilt maken
van een invalideplek, moet u dit van tevoren melden bij de Patiëntenfederatie. Wij
informeren de beveiliging.
Openingstijden parkeergarage: De openingstijden van de parkeergarage zijn: maandag
t/m woensdag en vrijdag van 07.00 uur tot 21.00 uur en donderdag van 07.00 uur tot
22.00 uur.

