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107m2

Uitstoot Ruimtegebruik

243.8

209.1

28.6

Rijdend

Stilstaand

7m2

5m2

2m2

Aantal gram CO2 per persoon per reiskilometer

Ruimtegebruik van vervoersmiddel in m2

12m2

Auto
Rijd via de A2, afslag 7 of 8. Beperkte 

parkeermogelijkheden.

Trein & OV-fiets
Trein naar Utrecht Centraal en 12 min 

fietsen. Scan QR-code voor meer uitleg.

+

+
Trein & lopen

Trein naar Utrecht Zuilen en 8 min Lopen. 

Carpoolen
Spreek met P2-ers af die bij jou in de 

buurt wonen.

Scan mij!

FACTSHEET

JOUW REIS
DOET ERTOE

Je komt naar onze nieuwe P2 locatie op 
campus Werkspoor in Utrecht. Na een 

periode waarin we weinig mensen konden 
ontmoeten kijken we er enorm naar uit om 

je in ons nieuwe ‘thuis’ te ontvangen.

Als P2 willen we de wereld graag een beetje 
beter maken. Dit speelde ook mee bij de 
keuze voor onze nieuwe locatie: centraal, 

duurzame bouw, in en een dynamische 
omgeving en goede bereikbaarheid 

met het ov. 

Niet alleen met ons werk kunnen we de 
wereld een beetje beter maken, dat doen we 

ook met alledaagse keuzes. Daarom willen 
we je vragen om bewust na te denken hoe 

je straks naar P2 reist. Zou het ov een optie 
voor je zijn? Probeer het eens uit, we willen 

je hierin zoveel mogelijk in faciliteren!

Deze kaart helpt je om een goede afweging 
te maken. Zo staan alle reisopties in een 

overzicht, zie je de impact van je keuze, en 
vind je mooie en leuke fietsroutes naar P2. 

Daarnaast krijg je een duurzame koffiebeker 
als je naar P2 reist met het ov: handig voor 

een koffietje op het station!
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Leidseweg

Keulsekade

Amsterdamsestraatweg

14 min

13 min
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HOUTWERK

STATION

ZUILEN

In 14 minuten reis je door de groenste stukken en een paar historische hotspots van Utrecht. Fiets vanaf Jaarbeursplein 
langs het NH hotel naar de Leidseweg. Je komt langs Molen de Ster, een historische 18e eeuwse werkende molen. 
Passeer het Muntgebouw aan je linkerhand, steek de brug over en ga meteen rechts weer de brug over naar de 
Kanaalweg. Fiets rechtdoor en steek het kanaal over via de Muntsluisbrug. Blijf het water volgen, onder de Gele Brug 
door en sla rechtsaf naar campus Werkspoor.

DE GROENE ROUTE

DE MULTICULTI ROUTE
Fiets vanaf Jaarbeursplein de Daalsetunnel onderdoor en sla links af de Amsterdamsestraatweg in. Je komt langs 
gekke winkeltjes, döner tenten en leuke terrasjes. Neem even de tijd voor de muurschildering van boeken door Jan 
is de Man, een Utrechtse kunstenaar. Blijf rechtdoor fietsen, en sla linksaf bij de Sint-Josephlaan. Fiets onder station 
Zuilen door en ga rechtsaf op de Nijverheidsweg.

DE SNELLE ROUTE
Heb je geen tijd te verliezen? Kies dan de snelle route via de Vleutenseweg. Brede fietspaden en weinig stoplichten: 
dit is de snelste fietsroute naar campus Werkspoor!


