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Welkom bij Winthontlaan 1.
Waar je gezond en duurzaam kunt

der Valk en aan de groene boulevard

ontmoeten en (samen)werken. Waar

langs het Merwedekanaal.

nieuwe ideeën ontstaan. Waar je
nieuwe connecties maakt. Waar altijd
iets te beleven is.

Hier hebben o.a. Rabobank, Worldline,
NVZ en Aon hun thuisbasis. Geniet
van het uitzicht, de gastvrijheid, de

Winthontlaan 1 is een aantrekkelijke

buitentuin en het prachtige atrium

kantoorlocatie op Kanaleneiland direct

met faciliteiten om te werken,

aan de afrit van de A12 tegenover het

vergaderen, eten, drinken, sporten en

nieuwe Holland Casino en Hotel van

ontspannen.

The place to be
Bij Winthontlaan 1 kun je een druk werk

rooms en een auditorium voor maar liefst

bestaan combineren met een gezonde

200 personen met banquetingservice.

levensstijl. Je kunt hier de reuring opzoeken
of juist even de rust ervaren in een omgeving
met steeds meer groen.

De faciliteiten zijn recent flink vernieuwd
met o.a. een inheemse buitentuin, een
nieuw horecaconcept met drie outlets,

In het ruime atrium vind je verschillende

verschillende creatieve ruimtes, een

gedeelde faciliteiten in een veilige omgeving.

werklounge en verschillende exposities en

Van een gastvrij ontvangst door een hostess,

sportmogelijkheden zoals padel.

een espressobar en restaurant tot meeting

A lot to discover
Gastvrij ontvangst, even werken, nieuwe ideeën
opdoen, een kop koffie, een lunchmeeting met
gasten of een inspirerende expositie.

Ontvangen
& ontmoeten

Werken &
samenwerken
Van uitgebreide werkmogelijkheden in de
work lounge tot brainstormen in de creatieve
ruimtes.

Een lekker ontbijt, een snelle, gezonde lunch,
uitgebreid bijkomen met een smoothie en iets
lekkers: het kan allemaal.

Eten &
drinken

Sport, events
& exposities
Buiten en binnen kun je gemakkelijk anderen
ontmoeten, sportief aan de slag met sportlessen
en bootcamps of een event organiseren.

Location
Door de uitstekende bereikbaarheid en
ruime parkeervoorziening is Winthontlaan 1
de aangewezen plek voor zakelijk afspraken,
teamsessies, presentaties en workshops.
Kanaleneiland heeft een directe verbinding met
het stadscentrum, langs het Merwedekanaal
heb je een snelf ietspad en een mooie
wandelboulevard.
In de omgeving vind je hoogwaardige kantoren
met een mix van regionale bedrijven en
ook grotere corporates op het gebied van
zakelijke dienstverlening. Het gebied wordt de
komende tijd verder ontwikkeld als één van de
binnenstedelijke herontwikkelingen van het
moment.
Winthontlaan 1 is uitstekend bereikbaar met
het openbaar vervoer en per fiets met een
reistijd vanaf Utrecht Centraal Station van
circa 10 minuten. Via directe aansluitingen op
de A2 en de A12 kun je Winthontlaan 1 vanuit
Amsterdam, Amersfoort, Schiphol en Arnhem
binnen 30 tot 40 minuten met de auto bereiken
(afrit 17 Jaarbeurs).

Offices with a
view
Winthontlaan 1 is één complex dat bestaat uit
twee gebouwen, een parkeergarage en een
park. Winthontlaan 1 heeft 15 verdiepingen
met verschillende kantoren die je zelf naar
wens kunt indelen en inrichten. Ze zijn zowel
geschikt voor een traditioneel als een eigentijds
kantoorconcept. Het kantoor heeft energielabel
A.
In totaal heeft Winthontlaan 1 circa 35.000 m²
verhuurbaar vloeroppervlak en zijn er ruim 800
parkeerplaatsen.
Join us!
www.winthontlaan1.nl
www.linkedin.com/company/winthontlaan1
Neem voor meer informatie contact op met:
CBRE Utrecht
030 635 22 11
Utrecht@cbre.com
Ans de Wijn bedrijfshuisvesting
030 232 2303
bedrijven@ansdewijn.nl
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