
Hoe bereikt u ons per auto...

Vanuit Amsterdam (A2)
Bij knooppunt Oudenrijn volgt u Ring 
Utrecht. Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit linksaf 
(Papendorpseweg). Na 400 meter rechtsaf 
naar het Capgemini-kantorencomplex.*

Vanuit Hilversum (A27) 
Volg Ring Utrecht (oost) en vervolgens 
Ring Utrecht. Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit rechtsaf 
(Papendorpse-weg). Na 250 meter linksaf 
naar het Capgemini-kantorencomplex.* 

Vanuit Amersfoort (A28) 
Bij knooppunt Rijnsweerd volgt u Ring 
Utrecht (zuid) en vervolgens Ring Utrecht. 
Neem afrit 16 Nieuwegein. Aan het einde 
van de afrit rechtsaf (Papendorpseweg). 
Na 250 meter linksaf naar het Capgemini-
kantorencomplex.*

Vanuit Arnhem (A12) 
Bij knooppunt Lunetten volgt u Ring 
Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit rechtsaf 
(Papendorpseweg). Na 250 meter linksaf 
naar het Capgemini-kantorencomplex.*

Vanuit ‘s-Hertogenbosch (A2)
Bij knooppunt Oudenrijn volgt u Ring 
Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit linksaf 
(Papendorpseweg). Na 400 meter rechtsaf 
naar het Capgemini-kantorencomplex.*

Vanuit Breda (A27/A2)
Bij knooppunt Everdingen richting Utrecht-
West (A2). Bij knooppunt Oudenrijn 
volgt u Ring Utrecht (zuid). Neem afrit 16 

Nieuwegein. Aan het einde van de afrit link-
saf (Papendorpseweg). Na 400 meter recht-
saf naar het Capgemini-kantorencomplex.*

Vanuit Den Haag/Rotterdam (A12) 
Bij knooppunt Oudenrijn volgt u Ring 
Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit linksaf 
(Papendorpseweg). Na 400 meter rechtsaf 
naar het Capgemini-kantorencomplex.*

*Cursisten van Capgemini Academy en 
bezoekers congresgebouw nemen vervolgens 
de eerste weg rechts om te parkeren bij het 
Congresgebouw. Indien u niet vooraf een 
barcodekaart heeft ontvangen kunt u van de 
parkeerbegeleider bij de entree van het terrein 
een barcodekaart ontvangen.
Alle andere bezoekers nemen de tweede weg 
rechts voor de hoofdingang en de centrale 
bezoekersparkeerplaats. U kunt met uw auto 
het plein oprijden. Aan uw linkerhand treft u 
de parkeergarage (onder de luifel). U kunt zich 
melden via de intercom.
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Routebeschrijving Capgemini, Papendorpseweg 



...per openbaar vervoer...

Route
Wij raden u aan om voor vertrek de meest 
actuele reistijden te controleren op  
www.gvu.nl. 

Buslijn 29 rijdt van maandag tot en met 
vrijdag vanaf Utrecht Centraal Station naar 
Papendorp en v.v. De route gaat hierbij 
vanaf Utrecht Centraal Station over de 
Adama van Scheltemabaan, Bleekstraat, 
Vondellaan, Balijelaan, Anne Frankplein, 
Koningin Wilhelminalaan, 5 mei plein, 
Churchilllaan over de Prins Clausbrug 
naar Orteliuslaan en Mercatorlaan (halte 
Papendorp-Zuid). 

Frequentie en tijden
■	  Het eerste vertrek vanaf Utrecht CS is 

rond 07.00 uur. Het laatste vertrek vanaf 
Papendorp ligt rond 19.45 uur.

■	  In de spitsuren wordt een 12-minuten-
dienst gehanteerd, in de daluren een 
15-minutendienst.

■	  In de schoolvakanties (beperkte zomer-
dienst) wordt van ‘s ochtends 07.00 tot 
‘s avonds 20.00 uur met een frequentie 
van één keer in de 15 minuten gereden.

■	  Vanaf de winterdienstregeling zal in de 
spitsuren een 10-minutendienst worden 
geboden.

...of per fiets.

Vanuit Utrecht-Centrum 
Via het 5 mei plein, langs de Churchilllaan, 
over de Prins Clausbrug naar Papendorp. 
Op de kruising na de brug linksaf 
(Mercatorlaan). Aan het einde van 
de Mercatorlaan rechtdoor naar het 
Capgemini-kantorencomplex.

Vanuit Nieuwegein
1.   Via de Galecopperdijk onder de 

A12 door naar Papendorp. Steek de 
Papendorpseweg over en na 100 m 
rechtsaf (Mercatorlaan). In de bocht 
rechtsaf naar het Capgemini-kantoren-
complex.

2.   Via de Utrechtsestraatweg (langs het 
Merwedekanaal) en het Papendorpsepad 
(langs het Amsterdam-Rijnkanaal) naar 
Papendorp. Ca 700 m na het viaduct van 
de A12 linksaf over het bruggetje naar 
het Capgemini-kantorencomplex.

Vanuit De Meern
Via de Zandweg en Rijksstraatweg (langs 
de Leidsche Rijn) naar het Amsterdam-
Rijnkanaal. Bij het kanaal rechtsaf 
(Groenewoudsedijk). Onder de Prins 
Clausbrug door en verder langs het kanaal 
(Papendorpsepad). Na 400 m rechtsaf over 
het bruggetje naar het Capgemini-kantoren-
complex.


