
Routebeschrijving Blikopener en de Blikvanger 

 
Adres 
Frisse Blikken 
Bedrijfsverzamelpand de Pionier 
Grebbeberglaan 15 
3527 VX Utrecht 
a.u.b. melden bij de receptie 
 
Parkeren	 
In nabije omgeving gratis parkeergelegenheid. Daarnaast de mogelijkheid 
om te parkeren bij:   
Parkeerterrein P4 van Jaarbeurs Utrecht. 
 

 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht Centraal Station zijn er verschillende mogelijkheden om 
binnen 20 minuten op de Grebbeberglaan te komen. Bushaltes Van 
Bijnkershoeklaan, Koningin Wilhelminalaan, 24 Oktoberplein, Anne 
Frankplein en sneltramhalte 24 Oktoberplein Zuid liggen op loopafstand. 

Bereikbaarheid te voet 

Het kantoor van Frisse Blikken ligt op loopafstand van het Centraal Station 
Utrecht. Via de uitgang Jaarbeursplein loop je langs het Beatrixtheater naar 
de ingang (oost) van de Jaarbeurs aan de overzijde van de straat. Je loopt 
rechtdoor de Jaarbeurshallen in. Aan het eind van de hallen kun je met de 
brug het water oversteken en kom je uit tussen een parkeergarage (links) en 



Holland Casino (rechts). Loop rechtdoor en steek de weg over en ga links af. 
U loopt langs sportvelden. Neem de eerste weg rechts. Het gebouw De Pionier 
is aan het eind van de straat. Looptijd: circa 20 minuten. 

Bereikbaarheid met de auto 

Aangezien er bij het bedrijfsverzamelpand van Frisse Blikken maar een 
beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kan er geen garantie 
worden gegeven dat er voldoende parkeerplek beschikbaar is voor alle 
gasten. Mocht er geen parkeerplek beschikbaar zijn, dan kan uitgeweken 
worden naar parkeerplaats P4 van de Jaarbeurs Utrecht. Dit is echter geen 
gratis parkeerplaats. 

Komende vanaf richting Den Bosch en Amsterdam: 

Neem op de A2 afslag 8 (centrum). Vervolgens de borden Kanaleneiland 
volgen. Houd vóór de fly-over rechts aan en sla bij de stoplichten rechts af. 
Sla vervolgens bij de eerste stoplichten linksaf. Ga rechtdoor op de Admiraal 
Helfrichlaan en sla bij de stoplichten rechtsaf de Overste den Oudenlaan op.  
U ziet nu links van u het Holland Casino. Wanneer u hier voorbij bent gereden 
kunt u linksaf het parkeerterrein van de Jaarbeurs oprijden. 

Na het parkeren steekt  de Overste den Oudenlaan over. Aan de overkant 
van de weg ziet u sportvelden liggen. Na het oversteken slaat u links af. Neem 
na 300 meter  de eerste weg rechts. Dit is de Grebbeberglaan, aan het einde 
van de weg ligt aan de rechterkant bedrijfsverzamelpand de Pionier.  

Komende vanaf richting Amersfoort, Arnhem en Den Haag: 

Volg ring Zuid en neem op de A12 afslag 17 (Kanaleneiland), volg vervolgens 
de borden Jaarbeurs. Na het tweede verkeersplein bij de eerstkomende 
verkeerslichten linksaf naar de Overste den Oudenlaan. U ziet nu rechts van 
u het  parkeerterrein van de Jaarbeurs.  

Na het parkeren steekt  de Overste den Oudenlaan over. Aan de overkant 
van de weg ziet u sportvelden liggen. Na het oversteken slaat u links af. Neem 
na 300 meter  de eerste weg rechts. Dit is de Grebbenberglaan, aan het 
einde van de weg ligt aan de rechterkant bedrijfsverzamelpand de Pionier.  

Contact 

Mocht u de weg kwijt zijn of andere vragen hebben neem dan contact op 
met: 
 
Yasmin Demper (Frisse Blikken): 0682733413 


