
 

 
Routebeschrijving 
Michael Page Utrecht 
Parijsboulevard 143H 
3541 CS  Utrecht 
 
Auto 
Navigatiesysteem 
Gebruik voor uw navigatie het adres van parkeergarage Brusselplein aan de 
Grauwaartsingel 1 te Utrecht en volg daarna de aanwijzingen vanaf Parkeergarage 
Brusselplein 
 
Vanuit richting Arnhem (A12) 

 Bij knooppunt Oudenrijn richting A2 Amsterdam aanhouden; 

 Houd rechts aan naar A2 Ring Utrecht, Lage Weide; 

 Neem afrit 7 naar Utrecht Leidsche Rijn Centrum; 

 Ga linksaf richting Utrecht Leidsche Rijn, De Wetering en volg de borden Leidsche 
Rijn Centrum; 

 Ga na het Antonius Ziekenhuis rechtsaf de Terwijdesingel op; 

 Nadat u onder het viaduct door bent gereden ziet u links de Parkeergarage 
Brusselplein waar u de auto kunt parkeren; 

 Zie verder vanaf parkeergarage Brusselplein 
 
Vanuit richting Amsterdam (A2) 

 Neem de A2 richting Utrecht;  

 Neem afrit 6 richting A2 Ring-N/W en houd links aan naar A2 richting Utrecht-
Centrum, Ring-West; 

 Houd rechts aan richting Utrecht Leidsche Rijn Centrum en volg de borden Leidsche 
Rijn Centrum;  

 Ga na het Antonius Ziekenhuis rechtsaf de Terwijdesingel op; 

 Nadat u onder het viaduct door bent gereden ziet u links de Parkeergarage 
Brusselplein waar u de auto kunt parkeren; 

 Zie verder vanaf parkeergarage Brusselplein 
 
Vanuit richting Breda (A27)/’s-Hertogenbosch (A2)  

 Bij knooppunt Vianen houdt u A2 richting Utrecht-West, Amsterdam aan; 

 Neem de A2 richting Amsterdam en houd na knooppunt Oudenrijn rechts aan richting 
Utrecht, Lage Weide; 

 Neem afrit 7 naar Utrecht Leidsche Rijn Centrum; 

 Ga linksaf richting Utrecht Leidsche Rijn, De Wetering en volg de borden Leidsche 
Rijn Centrum; 

 Ga na het Antonius Ziekenhuis rechtsaf de Terwijdesingel op; 

 Nadat u onder het viaduct door bent gereden ziet u links de Parkeergarage 
Brusselplein waar u de auto kunt parkeren; 

 Zie verder vanaf parkeergarage Brusselplein 
 
Vanuit richting Rotterdam/Den Haag/Gouda (A12) 

 Neem de A12 richting Utrecht; 

 Bij knooppunt Oudenrijn richting A2 Amsterdam aanhouden; 

 Houd rechts aan naar A2 Ring Utrecht, Lage Weide; 

 Neem afrit 7 naar Utrecht Leidsche Rijn Centrum; 

 Ga linksaf richting Utrecht Leidsche Rijn, De Wetering en volg de borden Leidsche 
Rijn Centrum; 

 Ga na het Antonius Ziekenhuis rechtsaf de Terwijdesingel op; 



 

 

 Nadat u onder het viaduct door bent gereden ziet u links de Parkeergarage 
Brusselplein waar u de auto kunt parkeren; 

 Zie verder vanaf parkeergarage Brusselplein 
 
Vanaf parkeergarage Brusselplein 

 Wanneer u voor de parkeergarage staat, neemt u de rechter ingang richting 
‘Kantoren’; 

 Uw kenteken wordt door het parkeersysteem automatisch gescand (eerste twee uur 
gratis parkeren); 

 Daarna rijdt u door naar de pilaren met de letter G of H. Hier kunt u het beste 
parkeren; 

 Daar ziet u ons naambord ‘Michael Page’ aan de muur. Gelieve hier aan te bellen 
door middel van de bovenste knop ‘Page Receptie’. 

 
Openbaar vervoer 
Sprinter 

 Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u de trein richting Woerden of richting Den 
Haag Centraal nemen. U stapt uit bij station Utrecht Leidsche Rijn; 

 U loopt de trap naar beneden en daar gaat u linksaf richting Brusselplein;  

 Daar loopt u links van de Vapiano de trap op richting de Parijsboulevard; 

 U gaat rechtsaf bij de ING en dan staat u op de Parijsboulevard; 

 Daar vindt u ons kantoorpand tussen de Jack & Jones en de Casanova Milano; 

 Gelieve hier aan te bellen door middel van de bovenste knop met ‘Michael Page 
receptie’. 

 
Bus 

 U kunt ook met buslijn 28 of 18 en u stapt dan uit bij Station Utrecht Leidsche Rijn; 

 Wanneer u uitstapt, loopt u richting de ING de Parijsboulevard op; 

 Daar vindt u ons kantoorpand tussen de Jack & Jones en de Casanova Milano; 

 Gelieve hier aan te bellen door middel van de bovenste knop met ‘Michael Page 
receptie’. 
 

 

 
 
Tip: https://leidscherijncentrum.nl/parkeren-en-bereikbaarheid 
Download de app van Leidsche Rijn Centrum en parkeer na een check-in bij een van de 
winkels van Leidsche Rijn Centrum de eerste 2 uur gratis. Voor nog meer gemak registreer 
je je kenteken in de LRC app, zodat je zonder direct te betalen uit kan rijden. 

https://leidscherijncentrum.nl/parkeren-en-bereikbaarheid

