
ROUTEBESCHRIJVING VECHTCLUB XL
Europalaan 2B, Utrecht | 06 - 24 20 28 93 

Openbaar vervoer
Buslijnen 24, 29, 47, 65, 66, 74, 77, 81, 474 en 495 vanaf Utrecht Centraal Station. 
Uitstappen bij halte Anne Frankplein. De hoofdingang van Vechtclub XL is aan de 
overkant van de weg.  

Met de auto

Vanuit de richting Amsterdam (A2)
• Bij knooppunt de Meern rechts aanhouden → Ring Utrecht Noord (afslag 6 t/m 8)
• Neem gelijk na de Leidsche Rijntunnel afslag 8 (Papendorp/Langerak/Jaarbeurs)
• Einde afslag bij de stoplichten rechtdoor richting ring Utrecht/Centrum
• Centrum/Jaarbeurs aanhouden
• Over het Amsterdam Rijnkanaal (de Meernbrug) rechtsaf richting Oog in Al /

Kanaleneiland/Rivierenwijk
• Einde afslag rechtsaf richting Kanaleneiland / Rivierenwijk / St. Antonius
• Weg (Beneluxlaan) volgen tot de eerste rotonde, hier de derde afslag nemen 

richting Centrum /Jaarbeurs, trambaan oversteken
• Direct na het Q8 tankstation, vóór de volgende rotonde ga je rechtsaf de ventweg op
• Rechtdoor het terrein van Vechtclub XL oprijden

Vanuit het centrum van Utrecht
• Via de Daalsetunnel naar de Croeselaan
• Sla rechtsaf naar de Van Zijstweg, welke overgaat in de Doctor M.A. Tellegenlaan
• Neem een fl auwe bocht naar links naar de Overste den Oudenlaan
• Op de rotonde van het Europaplein neem je de tweede afslag (rechtdoor) 
• Sla direct na de rotonde, nog voor het Q8 tankstation linksaf de ventweg op
• Rechtdoor het terrein van Vechtclub XL oprijden

Let op: Indien het hek gesloten is (na 19.00 uur en in het weekend) kan er gratis 
geparkeerd worden aan de ventweg van de Europalaan en Koningin Wilhelminalaan. 
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Als het hek dicht is kunnen voetgangers en fi etsers altijd het terrein 
op door rechtsom langs het hek aan de Europalaan te lopen (over de 
stoep van het busrangeerterrein). 


