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Via onderstaande link kunt u gemakkelijk uw route 
berekenen: www.routenet.nl 

Met de auto (of de motor)

Vanuit richting Amsterdam (A2):
• Neem afrit 8 Centrum.
•  Ga aan het eind van de afrit (1e stoplicht) rechtsaf  

naar de Stadsbaan Leidsche Rijn.  
•  Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan  

naar het Marinus van Tyrusviaduct.
•  Vervolgens slaat u rechtsaf. U bent nu op de Orteliuslaan.
• Ons gebouw bevindt zich aan uw rechterhand. Zie foto.

Vanuit ‘s-Hertogenbosch (A2)
•  Bij knooppunt Oudenrijn volgt u de twee rechter-

rijstroken om afrit 8a, Utrecht – Papendorp te nemen. 
•  Ga aan het eind van de afrit rechtsaf naar de Taatsendijk.
• Sla na ca. 350 m. rechtsaf naar de Mercatorlaan. 
•  Vervolg de weg naar de Orteliuslaan. Ons gebouw 

bevindt zich aan uw rechterhand. 

Vanuit richting Rotterdam/Den Haag (A12)
•  Houd op knooppunt Oudenrijn rechts aan op de Ring 

Utrecht.
•  Volg de drie rechterrijstroken en volg de borden richting 

de A2/E35 richting Amsterdam.
•  U houdt rechts aan en neem de afslag 8a, volg de 

borden Utrecht/Papendorp.

•  Ga aan het eind van de afrit rechtsaf naar de Taatsendijk.
• Sla na ca. 350 m. rechtsaf naar de Mercatorlaan. 
•  Vervolg de weg naar de Orteliuslaan. Ons gebouw 

bevindt zich aan uw rechterhand.

Vanuit richting Arnhem (A12)
• Neem afrit 16 Papendorp/Nieuwegein.
•  Ga bij de verkeerslichten rechtdoor richting Papendorp 

(weg buigt af naar links). Op de Papendorpseweg houdt 
u rechts aan. 

•  U slaat rechtsaf naar de Mercatorlaan richting 
Papendorp P+R.

• Vervolgens slaat u rechtsaf bij de verkeerslichten.
• Direct daarna slaat u linksaf, de Orteliuslaan op.
•  Vervolgens maakt u na ca. 1000 m. (aan het eind van 

de Orteliuslaan) een U-bocht zodat u aan de andere 
kant weer terug rijdt. Ons gebouw bevindt zich aan uw 
rechterhand.

Vanuit Utrecht Kanaleneiland
• Ga over de Prins Clausbrug.
•  Ga bij de stoplichten rechtdoor en vervolg uw weg over 

het Taatsenplein. 
• Sla rechtsaf naar het Orteliuslaan.
•  Vervolgens maakt u na ca. 500 m. (aan het eind van 

de Orteliuslaan) een U-bocht zodat u aan de andere 
kant weer terug rijdt. Ons gebouw bevindt zich aan uw 
rechterhand.

http:// www.routenet.nl 
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Met het openbaar vervoer

Vanaf Utrecht CS rijdt van maandag tot en met vrijdag 
buslijn 9, 24, 102, 103 en 107 naar Papendorp. U moet 
bij de halte Papendorp Noord uitstappen. Dan zitten wij 
direct aan uw linkerkant in het rode gebouw.

Kijk voor actuele reistijden op www.gvu.nl of www.9292.nl

http://www.gvu.nl
http://www.9292.nl

