Stichting Max Havelaar is gevestigd op Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH te Utrecht..
Ons kantoor bevindt zich op loopafstand van Utrecht Centraal:

1) Verlaat het station aan de zijde van het bussenplatform;
2) Steek dit platform over en loop de Laan van Puntenburg in (aan uw rechterhand ziet u het NS
hoofdkwartier en een vestiging van Starbucks);
3) Blijf in deze richting lopen tot u aan uw rechterhand de Arthur van Schendelstraat ziet;
4) Wandel de Arthur van Schendelstraat in. Nummer 550 vindt u aan de rechterzijde.
Liever met het openbaar vervoer? Sinds augustus 2016 heeft u daarbij de keuze uit het nemen van
de trein of de bus.
Treinstation Vaartsche Rijn
Op 22 augustus 2016 is het nieuwe station ‘Vaartsche Rijn’ in gebruik genomen. Vanaf Utrecht
Centraal kunt u elk kwartier een trein in de richting van Tiel of Rhenen nemen. Deze treinen stoppen
op Vaartsche Rijn. De informatieborden in de stationshal van Utrecht Centraal vertellen u meer over
de vertrektijden en perrons.
Vanaf Vaarsche Rijn is het circa vijf minuten lopen naar ons kantoor.

Wandelroute vanaf Vaartsche Rijn:

1)
2)
3)
4)

Verlaat het station en wandel in noordelijke richting naar de Oosterkade;
Steek de voetgangersbrug over;
Sla linksaf naar de Vaartsestraat;
Sla linksaf naar de Arthur van Schendelstraat. Ons kantoor bevindt zich aan uw linkerhand op
nummer 550 (tweede verdieping).

Reisadvies bus:
Sinds juli 2016 zijn de bushaltes op Utrecht Centraal verplaatst naar de Jaarbeurszijde. Met de
volgende buslijnen bent u in een paar minuten op de Arthur van Schendelstraat:
1)
2)
3)
4)

Lijn 1 richting Hoograven;
Lijn 8 richting Lunetten;
Lijn 41 richting Galgenwaard/Wijk bij Duurstede;
Lijn 47 richting Houten;

Stap uit bij halte Vondellaan;
Loop enkele meters terug;
Steek de Vondellaan over en ga onder de Kruisvaartbrug door;
Steek het kruispunt na de brug over en loop de Vaartsestraat in (aan uw linkerhand aan de
overkant van de weg);
5) Loop tussen de kantoorpanden door naar de Arthur van Schendelstraat;
6) Sla linksaf.

7) Ons kantoor bevindt zich aan uw linkerhand op nummer 550 (tweede verdieping).

