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Meet us in person 
Routeomschrijving  
Lifeguard is gevestigd op de eerste verdieping van de Apollotoren. Dit pand vindt u naast het Stadion Galgenwaard. 

Op Kaart 1 is onze locatie aangegeven ten opzichte van de A27. 

 

Met de auto 
U kunt voor ons gebouw betaald parkeren in de Q-Park (hoofdingang stadion Galgenwaard). Rijd voor gratis parkeren 

de Herculeslaan uit, tot de Laan van Maarschalkerweerd. Hierlangs liggen de velden van Kampong en daar zijn gratis 

parkeervakken. Vanaf hier is het zo'n 5 minuten lopen naar ons pand. Zie kaart 2. 

 

Met de tram 
Neem vanaf Utrecht Centraal (Perron B) tram 22 richting Science Park en stap uit bij Stadion Galgenwaard, zie kaart 2. 

Vanaf de halte gaat u rechtdoor richting stadion. Na ongeveer 50 meter ziet u ons pand, de bruine flat links van het 

stadion. Links naast de bewonersingang vindt u onze voordeur.  

 

Met de fiets 
Bent u liever in de frisse buitenlucht en hebt u een fiets tot uw beschikking? Vanaf het station is het 10 tot 15 minuten 

fietsen naar ons pand. Kijk om uw route uit te stippelen op de fietsrouteplanner Google maps. 
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Vanuit richting Hilversum/Amersfoort:  

Afslag Rijnsweerd;  

Volg de borden Galgenwaard.  

Onderaan de afrit linksaf.  

De Apollotoren is het eerste gebouw na het Stadion Galgenwaard, ingang Oost.  

U vindt ons kantoor aan de straatkant, tweede ingang van het pand, op de eerste verdieping  

 

Vanuit richting Den Haag/Rotterdam/Amsterdam:  

Volg de borden A12, richting Arhem/ Ring Zuid.  

Afslag Lunetten–Houten (afrit 18);  

De rotonde linksaf nemen.  

Volg de Waterlinieweg.  

U neemt afrit Galgenwaard.  

Bij het eerste verkeerslicht links aanhouden.  

Bij het tweede verkeerslicht rechts afslaan.  

De Apollotoren is het eerste gebouw na het Stadion Galgenwaard, ingang Oost.  

U vindt ons kantoor aan de straatkant, tweede ingang van het pand, op de eerste verdieping  

 

Vanuit richting Breda:  

Volg de A27 tot knooppunt Lunetten;  

Afslag Centrum/Jaarbeurs naar A12.  

Afslag Lunetten–Houten (afrit 18);  

De rotonde linksaf nemen.  

Volg de Waterlinieweg.  

U neemt afrit Galgenwaard.  

Bij het eerste verkeerslicht links aanhouden.  

Bij het tweede verkeerslicht rechts afslaan.  

De Apollotoren is het eerste gebouw na het Stadion Galgenwaard, ingang Oost.  

U vindt ons kantoor aan de straatkant, tweede ingang van het pand, op de eerste verdieping  

 

Bezoekadres:  

Apollo Toren (1e etage)  

Herculeslaan 190  

3584 AB Utrecht  

T 030 – 2400638  

E: info@lifeguard.nl 


