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Routebeschrijving Media Plaza en Supernova 
 

Auto 
Als je met de auto naar Jaarbeurs komt, is het belangrijk van te voren te kijken op welk 

parkeerterrein (P1 t/m P4) je gaat parkeren. Voor een parkeerplaats dichtbij Media Plaza en 

Supernova raden wij je aan om parkeerterrein P4 aan te houden. Voor dit parkeerterrein 

kun je ‘Truus van Lierlaan, Utrecht’ als navigatie-adres gebruiken. Of volg vanaf de Ring 

Utrecht de blauwe ANWB-borden met daarop de aanduiding ‘Jaarbeurs’. Als P4 vol is, dan 

kun je ook op P1 of P3 parkeren. Zie de plattegrond op de volgende pagina. 

Lees hier meer over parkeren bij Jaarbeurs. 

Openbaar vervoer 
Jaarbeurs is perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. De locaties liggen pal naast 

station Utrecht Centraal en er stoppen doorlopend bussen en trams bij halte 

Jaarbeursplein.  

Kom je met de trein? Dan volg je vanaf station Utrecht Centraal de borden ‘Jaarbeursplein’. 

Loop vervolgens richting het Beatrixgebouw en steek over bij de Croeselaan. Binnen een 

paar minuten sta je in het Event & Exhibition Centre, waar je ook Media Plaza en Supernova 

vindt. 

Check voor je vertrek actuele reistijden- en informatie via 9292.nl. 

Naar Media Plaza en Supernova 
Vanaf P4 loop je via Entree West het Event & Exhibition Centre binnen. Vervolgens loop je 

rechtdoor de centrale gang totdat je aan de rechterkant een vijver ziet. Via de roltrappen of 

personenlift kom je uit bij Media Plaza en Supernova. 

Staat je auto geparkeerd op P1 of P3, of kom je (na het openbaar vervoer) lopend naar 

Media Plaza en Supernova? Dan loop je via Entree Oost het Event & Exhibition Centre 

binnen. Vervolgens zie je aan de linkerkant een vijver. Via de roltrappen of personenlift 

kom je uit bij Media Plaza en Supernova. 

 

https://www.jaarbeurs.nl/parkeren
https://9292.nl/


 
 
 
 

 

 


