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Bedrijfsverzamelgebouw de Pionier 

Grebbeberglaan 15 
3527 VX Utrecht 

Routebeschrijving naar Pop-up professionals 

Pop-up professionals is gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw de Pionier  

op de begane vloer, naast de hoofdentree.  

 

Vanaf richting Den Bosch en Amsterdam (A2)  

1. Op de afslag 8-de Meern Richting Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland/Langerak 

2. Borden Jaarbeurs volgen, over het Amsterdam Rijnkanaal  

3. Rechtsaf op de rotonde ( 24 oktoberplein ) naar de Beneluxlaan  

4. 1ste straat links bij de verkeerslichten ( Admiraal Helfrichlaan )  

5. 2e straat rechts ( van Bijnkershoeklaan )  

6. 1e straat llinks; dit is de Grebbeberglaan. U vindt de Pionier op nummer 15. 

U komt op het gratis parkeerterrein door onder de poort door te rijden.  

 

Vanaf richting Amersfoort, Arnhem en Den Haag (A12 en A27)  

1. Volg de snelweg naar de A12 Richting Den Haag 

2. Borden Jaarbeurs volgen  

3. bij de 2e rotonde (Anne Frankplein) driekwart/links afslaan 

4. 1e straat rechts ( van Bijnkershoeklaan )  

5. Na 500 meter rechts, dit is de Grebbeberglaan. U vindt de Pionier op nummer 15. 

U komt op het gratis parkeerterrein door onder de poort door te rijden. 

 

NB: Indien het parkeerterrein vol is, kunt u ook gratis aan de straatkant parkeren.  Als hier 

ook geen plek is, vindt u zeker nog een plek achter ‘Welgelegen’. Dit is ook gratis parkeren. 
Vanaf daar is het een paar minuten lopen naar de Pionier. 

U zult dan wel een blok moeten omrijden. Er staan paaltjes, waardoor u helaas niet rechtdoor 

kunt rijden. 

1. Vanuit de Grebbeberglaan rechtsaf  naar de Bijkershoeklaan. 

2. Aan het einde van de Bijnkershoeklaan slaat u rechtsaf naar de Adm. Helfrichlaan. 

3. U rijdt dan de Adm. Helfrichlaan af tot de stoplichten, hier slaat u rechtsaf naar de 

Overste den Oudenweg. 

4. Na de volgende stoplichten slaat u rechtsaf naar de Grebbeberglaan 

5. U kunt dan het parkeerterrein achter Welgelegen oprijden. De slagboom gaat 

automatisch open en u kunt na afloop ook weer zonder te betalen uitrijden.  

 

Lopen vanaf Centraal Station Utrecht ( looptijd ongeveer 20 minuten )  

De Pionier ligt op loopafstand van het Centraal Station Utrecht. Via de uitgang Jaarbeursplein 

loopt u naar de hoofdingang van de Jaarbeurs aan de overzijde van de straat. U vervolgt uw 

weg door de Jaarbeurshallen. Aan het einde van de hallen kunt u met de brug het water 

oversteken en komt u uit voor het Holland Casino. loop dit casino voorbij en steek de weg over 

en ga links af. U loopt langs de sportvelden, neemt de 1e weg rechts ( Grebbeberglaan). U 

loopt voorbij het groen/gele gebouw met de naam 'Nieuw Welgelegen'. het volgende pand aan 

uw rechterhand is uw bestemming. Loop langs het hek, totdat u aan uw rechterhand een grijze 

poort ziet met 'De Pionier'.  

Loop onder de poort door. Aan de rechterhand ziet u de hoofdentree. 

 

 

Sneltram vanaf Utrecht CS  

Op het Jaarbeursplein in de sneltram stappen. Stap uit bij de 3de halte; 24 Oktoberplein. 

Vanaf het perron de weg recht oversteken. U gaat nu de Admiraal Helfrichlaan in. Neem de 2de 

weg rechts en u bent op de Bijnkershoeklaan aangekomen. Na 200 meter linkersaf naar de 
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Grebbeberglaan. 'De Pionier' is gevestigd aan uw linkerhand. Loop onder de poort door. Aan de 

rechterhand ziet u de hoofdentree. 

 

Bus vanaf Utrecht CS  

Loop op het Centraal Station naar de stadbussen. Neemt u lijn 7 richting Kanalen Eiland Zuid. 

Stap uit bij de halte 'Van Bijnkershoeklaan'. Steek de straat over, op de stoep 50 meter naar 

links en direct rechts de Van Bijnkershoeklaan in. Vervolg de weg en sla na 200 meter linksaf 

naar de Grebbeberglaan. De locatie bevind zich aan de linkerhand. Loop onder de poort door. 

Aan de rechterhand ziet u de hoofdentree. 
 

 

mailto:popin@popupprofessionals.nl
http://www.popupprofessionals.nl/

