Werkspoorkathedraal
geeFt je ruimte

ROutebeschrijving
voor bezoekers van
bedrijven in studio’s
WerkspoorkatheDraal
De Werkspoorkathedraal is een grote industriële hal gelegen tussen
de Tractieweg en de Nijverheidsweg in Utrecht. Het officiële adres van
de Werkspoorkathedraal is Tractieweg 41. Op dit adres bevindt zich de
hoofdentree voor evenementbezoekers. De entree voor de bedrijven
die gehuisvest zijn in de studio’s van de Werkspoorkathedraal bevindt
zich aan de zijde van de Nijverheidsweg. Indien u een bedrijf in de
Werkspoorkathedraal wil bezoeken en met de auto reist adviseren wij u
te navigeren op Nijverheidsweg 20.
Openbaar Vervoer
Vanaf Utrecht Centraal rijdt de NS Sprinter in 3 minuten naar Utrecht
Zuilen. Wanneer u hier uitstapt loopt u in 10 minuten richting de
Werkspoorkathedraal. Een andere optie is om de bus te nemen vanaf
Utrecht Centraal. Lijn 5 richting Cartesiusweg vertrekt vanaf perron C3
aan de Jaarbeurszijde. Deze bus rijdt in ongeveer 15 minuten naar Gietijzerstraat. Vanaf deze halte loopt u in 5 minuten naar de Werkspoorkathedraal. Toets Nijverheidsweg 20 in en bij arriveren vindt u aan de
overzijde de bedrijven binnen de Werkspoorkathedtaal.
Met De Fiets
Mocht u met de fiets naar de Werkspoorkathedraal komen, dan kunt u
uw fiets op het terrein stallen op een van de daarvoor bestemde punten
op het terrein.
Met De auto
Indien u met de auto naar de Werkspoorkathedraal komt, toets dan
Nijverheidsweg 20 in. Wanneer u arriveert vindt u aan de overzijde
de inrit voor de parkeerplaats van de Werkspoorkathedraal. Vanaf dit
punt houdt u de linkerzijde van de Werkspoorkathedraal aan en loopt
u rechtdoor. De studio’s bevinden zich aan de zijde van de Nijverheidsweg.

Zie foto en plattegrond voor een compleet
beeld van de bedrijven die binnen de
Werkspoorkathedraal zijn gevestigd. 

TRACTIEWEG 41
3535 AP Utrecht
Nederland
+31 (0)30 30 50 333
werkspoorkathedraal.nl
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