Routebeschrijving NVM-gebouw

Adres:
Orteliuslaan 951
3528 BE Utrecht

Met de auto
Komt u met de auto zet dan in de navigatie Ptolemaeuslaan 70, 3528 BP
Utrecht. U staat dan direct bij de ingang van de NVM parkeergarage, aan de
achterzijde van het NVM-gebouw.

Vanuit Amsterdam
U volgt op de A2 bij Utrecht de parallelbaan (Afrit 6,7,8). Neem afslag 8
(Centrum, Langerak, Papendorp). Bij de eerste verkeerslichten rechtsaf (De
Meern), na circa 0,7 km linksaf. Volg deze weg, bij T-splitsing rechtsaf
(Orteliuslaan). Na 150 meter gaat u rechtsaf de Ptolemaeuslaan op. Na 60 meter
gaat u links en komt u uit aan de achterzijde van het NVM-gebouw. Daar ziet u
de ingang van de parkeergarage.
Vanuit Den Haag, ’s-Hertogenbosch
Bij knooppunt Oudenrijn volgt u Ring Zuid. Neem afrit 16
(Nieuwegein/Papendorp) op de A12 richting Arnhem. Aan het einde van de afrit
gaat u bij de verkeerslichten linksaf de Papendorpseweg op. U blijft de
Papendorpseweg volgen en gaat bij de verkeerslichten rechtdoor (dit is nog
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steeds de Papendorpseweg). Ga na 350 meter rechtsaf de Blaeulaan in.
Vervolgens gaat u na 200 meter linksaf de Ptolemaeuslaan in. Na een paar
honderd meter komt u uit aan de achterzijde van het NVM-gebouw. Daar ziet u
de ingang van de parkeergarage.
Vanuit Arnhem
U volgt bij Utrecht de parallelweg Ring Zuid. Neem na de Prins Clausbrug afrit 16
(Nieuwegein/Papendorp). Bij de verkeerslichten onderaan de snelweg gaat u
rechtdoor en blijft u de Papendorpseweg volgen. Aan het eind gaat u rechtsaf de
Blaeulaan in. Vervolgens gaat u na 200 meter linksaf de Ptolemaeuslaan in. Na
een paar honderd meter komt u uit aan de achterzijde van het NVM-gebouw.
Daar ziet u de ingang van de parkeergarage.
Routebeschrijving via Google Maps
Parkeren
Uw auto kunt u parkeren in de parkeergarage onder het gebouw. Hiervoor heeft
u eerder uw kenteken doorgegeven aan de NVM. Kunt u niet parkeren bij de
NVM, dan kunt u mogelijk uw auto parkeren bij:
•
•
•

P+ R Transferium Papendorp, Mercatorlaan, 3528 BL Utrecht
ParkBee Hondiuslaan, Hondiuslaan 40-46, 3528 AB Utrecht
ParkBee Janssoniuslaan, Janssoniuslaan 71, 3528 AH Utrecht

Openbaar Vervoer
Op werkdagen is het NVM-gebouw goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
De bushalte is Papendorp-Midden. Deze halte heeft vier perrons:
•
•
•
•

Perron A: Taatsenplein, Orteliuslaan oversteken. (Bussen richting Utrecht).
Perron B: Taatsenplein, Orteliuslaan oversteken. (Bussen vanuit Utrecht).
Perron C: Orteliuslaan, schuin bij het NVM-kantoor.
Perron D: Orteliuslaan, tegenover het NVM-kantoor.

Naast de bussen van en naar Utrecht, rijden er ook bussen naar Woerden,
Gouda, Rotterdam, Houten, Nieuwegein, Leidsche Rijn en Maarssen.

