
Routebeschrijving NIP-gebouw: Nieuwekade 1-5, Utrecht, T (030) 820 15 00 

Per auto 
Vanuit richting Amsterdam/’s-Hertogenbosch/Den Haag (A2) 
Neem op de A2 afslag 8, richting Utrecht Centrum. Rijd de Meembrug over de Dominee Martin Luther Kinglaan 
op. U rijdt u rechtdoor richting het centrum en volgt deze weg helemaal tot aan een T-splitsing met stoplichten. 
Daar slaat u rechtsaf, de Daalsetunnel onder het treinspoor door. Let op: daarna voorsorteren voor rechtdoor de 
Nieuwekade op. De eerste straat rechts is de Kroonstraat. Het NIP is in het hoekpand Molenburg gevestigd. De 
ingang van de parkeergarage bevindt zich links van dit pand. 

Vanuit richting Almere/Arnhem/Amersfoort (A27) 

Neem op de A27 afslag 30 (Veemarkt/Centrum) en volg daarna de borden Centrum. Volg achtereenvolgens de 
borden P Centrum West en Parkeren la Vie/Paardenveld. Houd daarna de borden parkeergarage Paardenveld 
aan. Het NIP-kantoor bevindt zich in het gebouw Molenburg. 

Per openbaar vervoer 

Loop na het verlaten van de trein naar het einde van het perron (Noordzijde) en volg 
de borden Van Sypensteijnkade/Leidseveer. Neem de trap naar beneden en sla 
rechtsaf de voetgangerstunnel (de Noordertunnel) in. Blijf de borden Leidseveer en 
vervolgens Centrum volgen. Aan het einde van de tunnel gaat u de trap op.  

 

 

Blijf rechtdoor lopen richting het eerste stoplicht. Aan uw rechterzijde bevindt zich de 
ingang van de Media Markt. Aan de overkant van de weg ziet u het nieuwe 
Tivoligebouw. Bij het stoplicht steekt u over. 

 

 

Ga aan de overkant linksaf, u ziet hier het straatbordje Catherijnekade. Loop over de 
stoep tussen de huizen en het fietspad. Volg de weg en buig rechtsaf bij het water van 
de Nieuwekade. De ingang van het NIP gebouw ligt op de hoek van de Nieuwekade 
(1-10) en de eerste zijstraat rechts: de Kroonstraat, naast parkeergarage 
Paardenveld.  
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