Routebeschrijving Oudlaen (in english below)
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
(030) 2739 911
Met het openbaar vervoer:
Vanaf Utrecht centraalstation buslijn 1 (richting Overvecht). Uitstappen halte Willem
Dreeslaan (arbeidsbureau en belastingkantoor). U ziet het gebouw
(gedeeltelijk blauw betegeld) aan de overzijde van de weg. De busreis vanaf het
centraalstation duurt ongeveer 10 minuten.
Met de auto:
Parkeren
Parkeren kan gratis in de bezoekersgarage, de ingang bevindt zich voorbij de hoofdingang
rechts (naar boven). Een uitrij muntje is te verkrijgen bij de receptie.
Vanuit Amersfoort / Zwolle / Apeldoorn (A28)
Bij knooppunt Rijnsweerd de A27 Utrecht-Noord volgen, vervolgens UtrechtVeemarkt aanhouden (zie verder Utrecht-Veemarkt )
Vanuit Amsterdam (A2)
De A2 verlaten via afrit Utrecht-Noord. Linksaf de N230 richting Hilversum volgen tot aan het
Henri Dunantplein. Daar rechts- af, richting centrum. Bij het derde verkeerslicht linksaf,
richting Tuindorp. Na de spoortunnel rechts aanhouden. (U ziet het gebouw (gedeeltelijk
blauw betegeld). aan uw rechterzijde) Eerste straat rechtsaf (Willem Dreeslaan) Eerste straat
rechtsaf (Oudlaan).
Vanuit Arnhem (A12)
Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Utrecht/Hilversum volgen, vervolgens
Utrecht- Veemarkt aanhouden. (zie verder Utrecht-Veemarkt )
Vanuit ’s-Gravenhage / Rotterdam (A12)
Bij Oudenrijn de A12 blijven volgen tot knooppunt Lunetten. Daar de A27 richting
Amersfoort/Hilversum volgen, vervolgens Utrecht-Veemarkt aanhouden.
(zie verder Utrecht-Veemarkt )
Vanuit ’s-Hertogenbosch / Gorinchem (A27)
Uit 's-Hertogenbosch komend vóór Vianen de A27, richting Utrecht, nemen. Deze verlaten
via afrit Utrecht-Veemarkt. (zie verder Utrecht-Veemarkt )
Vanuit Hilversum (A27)
De A27verlaten via afrit Utrecht-Veemarkt. (zie verder Utrecht-Veemarkt )
Vanuit Utrecht-Veemarkt
Hier verlaat U de snelweg. U blijft richting Utrecht rijden en komt dan vanzelf
op de Kardinaal de Jongweg. Aan het eind, vóór de spoortunnel, linksaf
richting centrum. U ziet het gebouw (gedeeltelijk blauw betegeld) aan uw
rechterzijde. Eerste straat rechtsaf (Willem Dreeslaan). Eerste straat
rechtsaf Oudlaan)

HOW TO REACH US
By public transport:
From Utrecht central station, take bus 1 (direction “Overvecht”) to Willem Dreeslaan(where
there is a so-called “arbeidsbureau”, or employment agency, and a tax office).
You will see our building on the other side of the road, in a building partly covered with blue
tiles.

By car:
Parking
Parking is free in the visitors garage. The entrance to the garage can be found on the right,
next to the main entrance. An exit coin can be picked at the reception.
From Amersfoort/Zwolle/Apeldoorn (A28)
At the Rijnsweerd junction, take the A27 towards Utrecht-Noord and then follow the signs for
Utrecht-Veemarkt.
From Utrecht-Veemarkt
Leave the motorway at Utrecht-Veemarkt and follow the signs Utrecht. The road
takes you to the Kardinaal de Jongweg. At the end of the Kardinaal de Jongweg,before the
railway viaduct, turn left towards the centre (“centrum”).
On the right you will see our building (partly covered with blue tiles)
To park, take the first right (Willem Dreeslaan) and then right again (Oudlaan).
From Amsterdam (A2)
Leave the A2 at the Utrecht-Noord junction. Follow the N230 to the left, towards
Hilversum, as far as the Henri Dunantplein, where you turn right, towards the centre.
Turn left at the third set of traffic lights, towards Tuindorp. Keep to the right after the railway
viaduct. On the right you will see our building (partly covered with blue tiles). To park, take
the first right (Willem Dreeslaan) and then right again
(Oudlaan).
From Arnhem (A12)
At the Lunetten junction, follow the A27 towards Utrecht/Hilversum, and then follow the
signs for Utrecht-Veemarkt (see above).
From Den Haag ('s-Gravenhage)/Rotterdam (A12)
At Oudenrijn, stay on the A12 until you reach the Lunetten junction. Follow the A27 towards
Utrecht/Hilversum, and then follow the signs for Utrecht-Veemarkt (see above).
From 's-Hertogenbosch/Gorinchem (A27)
Before you get to Vianen take the A27 towards Utrecht, and then follow the signs for
Utrecht-Veemarkt (see above).
From Hilversum (A27)
At the A27follow the signs for Utrecht-Veemarkt (see above).

