
Een goed begin is het halve werk. 



 
Leuk dat we je binnenkort als gast mogen ontvangen in het NBC 
Congrescentrum! In deze factsheet kun je meer informatie 
vinden over praktische zaken, zoals de bereikbaarheid, 
parkeren en de wifi. Een goed begin is namelijk het halve werk.  

 
Klik op onderstaande links voor meer informatie over het 
desbetreffende onderwerp: 

 
 



  

Met het openbaar vervoer  
Vanuit Utrecht Centraal/Jaarbeursplein neem je de sneltram naar Nieuwegein-Zuid of 
IJsselstein. Deze vertrekt iedere 7 minuten. Na ongeveer 15 minuten stap je uit bij halte 
Zuilenstein. Je steekt direct de weg over en het NBC ligt dan recht voor je.  
   

 

 
 
Vanuit Amsterdam (A2)  
Op het verkeersplein Ouderijn volg je de borden richting Arnhem (A12). Je neemt de afslag 
Nieuwegein (afslag 16). Onderaan deze afslag ga je rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij het 
tweede verkeerslicht linksaf (na de Shell, afslag ‘Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). 
Bij het eerste verkeerslicht linksaf en het NBC ligt dan recht voor je.  
 
Vanuit ’s Hertogenbosch (A2)  
Je neemt afslag Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven (afslag 9). Bovenaan de afslag bij het 
verkeerslicht ga je rechtsaf. Vervolgens ga je bij het tweede verkeerslicht linksaf de AC 
Verhoefweg op. Bij het derde verkeerslicht ga je rechtsaf (afslag ‘Blokhoeve-Zuid/Huis de 
Geer/Noorderveld’). Bij het eerste verkeerslicht linksaf en het NBC ligt dan recht voor je.  
 
Vanuit Den Haag (A12) 
Neem afslag Nieuwegein (afslag 16). Onderaan deze afslag ga je rechtsaf de AC Verhoefweg 
op. Bij het tweede verkeerslicht linksaf (na de Shell, afslag ‘Blokhoeve-Zuid/Huis de 
Geer/Noorderveld’). Bij het eerste verkeerslicht linksaf en het NBC ligt dan recht voor je.  
 
Vanuit Arnhem/Hilversum/Amersfoort  
Je neemt bij het knooppunt Lunetten de A12 richting Nieuwegein (rechts aanhouden). Je 
passeert het Amsterdam Rijnkanaal. Vervolgens neem je afslag Nieuwegein (afslag 16). 
Onderaan de afslag ga je bij het verkeerslicht rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij het tweede 
verkeerslicht linksaf (na de Shell, afslag “Blokhoeve-Zuid/Huis de Geer/Noorderveld”). Bij het 
eerste verkeerslicht linksaf en het NBC ligt dan recht voor je. 
 

https://9292.nl/?naar=nieuwegein_blokhoeve-1
https://www.google.nl/maps/place/Blokhoeve+1,+3438+LC+Nieuwegein/@52.0473786,5.0887342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c665b051df996b:0xd605d6f2bb31505!8m2!3d52.0473786!4d5.0909229?hl=nl


NBC Congrescentrum 
Blokhoeve 1    E: info@nbccongrescentrum.nl 
3438 LC Nieuwegein    W: www.nbccongrescentrum.nl 
T: 030 602 69 00 
 
 
 

Voor de deur van het NBC Congrescentrum bevinden zich 1.200 gratis parkeerplaatsen en 14 
laadpunten voor elektrische auto’s.. Op drukke dagen rijden onze NBC Taxi’s rond op de parkeerplaats 
om je van jouw auto naar onze entree te vervoeren.  
 
Let op: de parkeerplaats voor het NBC is een openbaar terrein. We adviseren je om geen waardevolle 
spullen in de auto achter te laten. Het NBC beschikt over een garderobe en een beperkt aantal lockers. 
 
 

 

Bij binnenkomst kun je jezelf melden bij de receptie. Onze front-office medewerkers zullen je dan 
naar de juiste zaal of ruimte verwijzen. Ook kun je bij binnenkomst ontvangen worden door de 
organisatie van jouw bijeenkomst aan hun registratiebalies. Zij registreren jouw aanwezigheid en 
verwijzen je door naar de juiste zaal of ruimte. 
 
 

 

Het NBC beschikt over een gratis wifi-netwerk: NBC-OPEN. Van dit netwerk kun je zonder 
wachtwoord gebruik maken. Ook is het bij ons mogelijk om een eigen wifi-netwerk in te zetten. 
Wanneer de eventorganisator hier gebruik van heeft gemaakt, zal dit hoogstwaarschijnlijk direct 
vanuit de organisatie gecommuniceerd worden. 

 
  

mailto:info@nbccongrescentrum.nl
http://www.nbccongrescentrum.nl/




Wil je voordat je bijeenkomst begint graag even lunchen? Of wil je na de bijeenkomst napraten onder het genot van een borrel of hapje eten? Het kan in 
onze Winebar The Y. Reserveer van tevoren een tafel via de link. 

 

 

Heb je een meerdaagse bijeenkomst of woon je ver van het NBC vandaan? Dan kun je overnachten in het nabijgelegen Fletcher Hotel in Nieuwegein of 
in Hotel van der Valk Utrecht. Beide hotels liggen op een kleine 10 minuten afstand van het NBC Congrescentrum. Wij bellen graag een taxi voor je.  
 
Website Fletcher Hotel  Website van der Valk 
 

 

We hopen dat we je hebben kunnen voorzien van alle benodigde informatie voor jouw komende bezoek. Mocht je nog vragen hebben, vernemen wij dit 
uiteraard graag. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)30 602 69 00 of info@nbccongrescentrum.nl. Wij wensen je alvast een hele fijne 
bijeenkomst!  

 

 

  

https://www.nbccongrescentrum.nl/plaats-jouw-reservering-bij-food-winebar-the-y/
https://www.fletcherhotelnieuwegein.nl/nl/
https://www.vandervalkhotelutrecht.nl/
mailto:info@nbccongrescentrum.nl


 
 
 
 
 


