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Herculesplein 94 – 3584 AA Utrecht – tel 088 700 26 00 

Let op: gebruik voor de navigatie alleen het adres, Herculesplein, 
zonder het nummer in te voeren. 

Vanuit Amsterdam (A2):  

Ga bij knooppunt Oudenrijn richting Arnhem (A12) en bij knooppunt Lunetten richting 
Hilversum (A27). Neem de afslag 30 Veemarkt/Rijnsweerd en neem vervolgens direct 
daarna afslag Rijnsweerd. Sla bij de verkeerslichten linksaf richting Stadion Galgenwaard 
/ Centrum naar de Waterlinieweg. Neem de eerste afrit, Stadion Galgenwaard. Einde afrit 
links afslaan naar de Stadionlaan. Sla op de Stadionlaan bij de eerste verkeerslichten 
rechtsaf naar Herculesplein. VBK bevindt zich in het DOS-gebouw links van het witte, 
hoge gebouw van Conclusion. De parkeergarage, Q-Park, bevindt zich onder het gebouw.  
Kies bij het inrijden van de Q-Park-garage Galgenwaard voor een van de twee rechter 
ingangen (‘Kantoren’). Loop naar de Ingang Kantoren. Loop naar boven en ga in de hal 
door de schuifdeuren van het DOS-gebouw. 
Ga met de lift of trap naar de eerste etage en bel daar aan bij de gezamenlijke receptie 
van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep / VBK|media. 

Vanuit ’s-Gravenhage/Rotterdam (A12): 

Ga bij knooppunt Oudenrijn richting Utrecht-Zuid (A12). Neem de afslag Hoograven 
(afslag 18). Neem op de rotonde de derde afslag richting Utrecht-Oost, Waterlinieweg. 
Neem de afrit Stadion Galgenwaard. Ga op de afrit na de bocht rechts (bij 
benzinestation) direct rechtsaf. VBK bevindt zich in het DOS-gebouw links van het witte, 
hoge gebouw van Conclusion. De parkeergarage, Q-Park, bevindt zich onder het gebouw.  
Kies bij het inrijden van de Q-Park-garage Galgenwaard voor een van de twee rechter 
ingangen (‘Kantoren’). Loop naar de Ingang Kantoren. Op de zuil voor de deur vindt u 
drie ronde knopjes; met de twee onderste scroll je naar beneden of boven. Zoek ‘001 
Receptie Commandoruimte’ op, druk op de bovenste ronde knop en wacht tot de deur 
wordt geopend.  
Loop naar boven en ga in de hal door de schuifdeuren van het DOS-gebouw. 
Ga met de lift of trap naar de eerste etage en bel daar aan bij de gezamenlijke receptie 
van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep / VBK|media. 

Vanuit Almere (A27): 

Neem afslag 30 Veemarkt/Rijnsweerd en neem vervolgens direct de afslag Rijnsweerd en 
de eerste afrit, Stadion Galgenwaard. Einde afrit links afslaan naar de Stadionlaan. Sla op 
de Stadionlaan bij de eerste verkeerlichten rechtsaf naar Herculesplein. VBK bevindt zich 
in het DOS-gebouw links van het witte, hoge gebouw van Conclusion. De parkeergarage, 
Q-Park, bevindt zich onder het gebouw.  
Kies bij het inrijden van de Q-Park-garage Galgenwaard voor een van de twee rechter 
ingangen (‘Kantoren’). Loop naar de Ingang Kantoren. Loop naar boven en ga in de hal 
door de schuifdeuren van het DOS-gebouw. 
Ga met de lift of trap naar de eerste etage en bel daar aan bij de gezamenlijke receptie 
van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep / VBK|media. 
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Vanuit Amersfoort (A28): 

Bij Utrecht de A28 aanhouden (linker rijstrook richting Centrum/Rijnsweerd). Aan het 
eind van de A28 links de Waterlinieweg op, daarna afslag Stadion Galgenwaard en die 
richting aanhouden. Ga op de afrit na de bocht links (onder de Waterlinieweg door) direct 
rechtsaf, langs het benzinestation rechtdoor. VBK bevindt zich in het DOS-gebouw naast 
het witte, hoge gebouw Conclusion. De parkeergarage, Q-Park, bevindt zich onder het 
gebouw.  
Kies bij het inrijden van de Q-Park-garage Galgenwaard voor een van de twee rechter 
ingangen (‘Kantoren’). Loop naar de Ingang Kantoren. Loop naar boven en ga in de hal 
door de schuifdeuren van het DOS-gebouw. 
Ga met de lift of trap naar de eerste etage en bel daar aan bij de gezamenlijke receptie 
van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep / VBK|media. 

Vanuit Breda (A27): 

Volg de A12 (E30, E35) richting Ring Zuid/Den Haag/Utrecht-Centrum/Jaarbeurs. Einde 
afslag links aanhouden, Ring Utrecht/Jaarbeurs/Centrum/Nieuwegein/Den Haag). 
Vervolgens afrit 18 richting Houten/Hoograven/Lunetten/Nieuwegein volgen. Op rotonde 
rechtsaf ( geen verkeerslicht) richting Hoograven/Lunetten/Galgenwaard 
(Waterlinieweg). Neem afrit Galgenwaard en vervolgens rechts aanhouden. VBK bevindt 
zich in het DOS-gebouw naast het witte, hoge gebouw Conclusion. De parkeergarage, Q-
Park, bevindt zich onder het gebouw.  
Kies bij het inrijden van de Q-Park-garage Galgenwaard voor een van de twee rechter 
ingangen (‘Kantoren’). Loop naar de Ingang Kantoren. Loop naar boven en ga in de hal 
door de schuifdeuren van het DOS-gebouw. 
Ga met de lift of trap naar de eerste etage en bel daar aan bij de gezamenlijke receptie 
van Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep / VBK|media. 

 

Openbaar vervoer: 

Neem vanaf station Utrecht CS buslijn 12 (10-12 min). Stap uit bij stadion Galgenwaard. 
Loop langs Stadion Galgenwaard, met het stadion aan de linkerhand. VBK bevindt zich in 
het DOS-gebouw links van het witte, hoge gebouw van Conclusion, recht vooruit. De 
hoofdingang bevindt zich aan de linkerzijde van het gebouw. Bij binnenkomst naar links. 
De loopafstand vanaf de bushalte naar het kantoor bedraagt ongeveer drie minuten. 


