Bevolkingsonderzoek borstkanker
Stationsplein 91
3511 ED, Utrecht
Informatielijn: 088 266 90 00
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

ROUTE-INFORMATIE ONDERZOEKSCENTRUM
Het onderzoekscentrum zit in Hoog Catharijne. De gemeente Utrecht vernieuwt het
stationsgebied. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de website www.cu2030.nl.

Met de auto
 Parkeer op Interparking Hoog Catharijne P1 of P2
o P1, Spoorstraat 22, 3511 EN Utrecht
o Ga naar de etage ‘Winkels’.
o Loop na het verlaten van de lift of trap rechtdoor.
o P2, Spoorstraat 17, 3511 EN Utrecht
o Ga naar de etage ‘Winkels’.
o Loop na het verlaten van de lift of trap linksaf.
 Het onderzoekscentrum zit tegenover Bakker Bart.
 Bel aan bij ‘Bevolkingsonderzoek’ (z.o.z.).
 Neem de lift naar de 3e verdieping.
 Ga daarna naar links.
 U bent in het onderzoekscentrum.

Ga naar de ingang van Hoog Catharijne.

Het onderzoekscentrum is
rolstoeltoegankelijk.

Bent u mindervalide en
wordt u afgezet met de
auto of taxi? Bel dan de
informatielijn, we sturen u
een routebeschrijving toe.

Het onderzoekscentrum
is via winkelniveau /
Hoog Catharijne alleen
toegankelijk met een lift
en niet met een trap.
Bel de informatielijn
als dit problemen geeft.

De ingang van het onderzoekscentrum.

BKrouteSEutr D7

Met de trein
 Volg vanaf de treinstationshal de borden richting centrum.
 Ga na het verlaten van de toegangspoortjes naar links.
 Loop buiten onder het reuzendak/bollendak door.
 Ga naar de ingang van Hoog Catharijne.
 Ga bij binnenkomst naar rechts.
 Loop richting Moreelsepark.
 Het onderzoekscentrum zit tegenover Bakkerij Bart.
 Bel aan bij ‘Bevolkingsonderzoek’.
 Neem de lift naar de 3e verdieping.
 Ga daarna naar links.
 U bent in het onderzoekscentrum.

Routebeschrijving onderzoekscentrum

De
toegangsdeur
naar het onderzoekscentrum.
Loop
onder het reuzendak
/ bollendak door.

Het belsysteem bij de toegangsdeur.

BKrouteSEutr D7

De gebruiksaanwijzing van het belsysteem:
- Toets pijlen omhoog of omlaag om
‘Bevolkingsonderzoek’ te zoeken
- Toets op het bel-teken voor verbinding

