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Bezoekadres:  

Gebouw “Panta Rhei” / Culemborg Business Center 

Godfried Bomansstraat 8.11 (“het lab” – 2e verdieping) 

4103 WR  Culemborg 

Telefoon: 06-20321219 

 

Openbaar vervoer  

Culemborg is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer: ons kantoor ligt schuin tegenover het station. 

Neem de stoptrein richting Culemborg.  

Als u van de kant van Utrecht aankomt, dan onder het station door naar hoofduitgang.  

Als u van de kant van ’s Hertogenbosch komt, dan stopt de trein aan de juiste kant.  

Vanuit de hoofduitgang gaat u naar links en na circa 100 meter gaat u rechtsaf de Godfried Bomansstraat in.  

 

Auto 

Bij gebruik navigatiesysteem 

Indien u een navigatiesysteem gebruikt: de Godfried Bomansstraat wordt soms (nog) niet of verkeerd herkend. 

Navigeer daarom naar de kruising Stationsstraat/Parallelweg Oost. Schuin tegenover het station is aan de 

linkerkant de Godfried Bomansstraat. Parkeren kan o.a. bij de bordjes “CLM” en “Kieskeurig” 

 

Met de auto vanuit Utrecht en ’s Hertogenbosch 

- A2 afslag Culemborg (afslag 13) 

- Einde afrit richting Culemborg (N320) 

- Bij de stoplichten linksaf 

- Op de vierde rotonde (“Ovonde”) rechtdoor onder de spoortunnel door 

- Meteen onder het spoor door op de rotonde rechtsaf (Parallelweg Oost) 

- Na ongeveer 150 meter linksaf de Godfried Bomansstraat in  

- Na ongeveer 50 meter aan de rechterkant staat het kantoor (Panta Rhei)  

 

Met de auto vanaf de N320 (Rhenen/Kesteren) 

-Op de rotonde bij Culemborg rechtsaf (richting Culemborg)  

-Op de derde rotonde linksaf richting station P+R  

-Op de eerste rotonde opnieuw linksaf richting station P+R  

-Na ongeveer 150 meter linksaf de Godfried Bomansstraat in  

-Na ongeveer 50 meter aan de rechterkant staat het kantoorgebouw “Panta Rhei” 

 

           


