Routebeschrijving naar Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Bezoekadres
Stichting voor Vluchteling-Studenten
UAF
Newtonlaan 71 (tweede verdieping)
3584 BP Utrecht

Met het openbaar vervoer


Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u stadsbus 28 of 18 richting De Uithof. Stap uit bij de
halte Rijnsweerd-Noord (Pythagoraslaan).



Ga met uw rug richting BAR BETON staan; steek over en loop naar rechts. Neem de eerste
straat links en u ziet het Newtongebouw in de bocht.



U kunt zich melden bij de deur en beneden wachten. U wordt opgehaald door uw
contactpersoon.
Wandelroute
vanaf
bushalte
Rijnsweerd
Noord (Pythagoraslaan)
naar het UAF

Met de auto
Vanuit Amsterdam (A2)


Volg op het knooppunt Oudenrijn Ring Utrecht (A12) en vervolgens Ring Utrecht (Oost).



Volg op het knooppunt Lunetten Ring Utrecht Oost (A27).



Volg op het knooppunt Rijnsweerd Utrecht – De Uithof (A28).



Neem de afslag Rijnsweerd.



Ga verder zoals hieronder beschreven bij Ga verder.

Vanuit Den Bosch (A2) / Breda (A27)


Volg de A27 richting Utrecht/Almere.



Volg op het knooppunt Rijnsweerd Utrecht – De Uithof (A28).



Neem de afslag Rijnsweerd.



Ga verder zoals hieronder beschreven bij Ga verder.

Vanuit Arnhem of Den Haag (A12)


Volg op het knooppunt Lunetten Ring Utrecht Oost (A27).



Volg op het knooppunt Rijnsweerd Utrecht – De Uithof (A28).



Neem de afslag Rijnsweerd.



Ga verder zoals hieronder beschreven bij Ga verder.

Vanuit Amersfoort (A28)


Neem de afslag Rijnsweerd.



Ga verder zoals hieronder beschreven bij Ga verder.

Ga verder


Sla rechtsaf bij de verkeerslichten (Waterlinieweg).



Ga direct (na ca. 100 meter) bij de volgende stoplichten rechts richting Rijnsweerd
(Pythagoraslaan).



Ga direct (na ca. 50 meter) bij de volgende stoplichten rechts (Boylelaan).



Neem de eerste straat links (na ca. 50 meter) (Newtonlaan).



Het UAF is gevestigd in het gebouw in de bocht, herkenbaar aan de foto van Isaac Newton.



U kunt parkeren op het parkeerdek achter de slagboom, mits er van te voren voor u een
parkeerplaats is gereserveerd. Reserveren kunt u via uw contactpersoon bij het UAF.



Eenmaal binnen gaat u in de hal de trap op.



Op de tweede verdieping is het UAF.

Parkeren
Wij stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. Daarom zijn er slechts enkele parkeerplaatsen bij
het UAF beschikbaar. U kunt via uw contactpersoon bij het UAF een parkeerplaats reserveren. Is er
geen plaats meer bij het UAF? Parkeer dan op de dichtstbijzijnde P+R: De Uithof.

Routebeschrijving naar transferium P+R De Uithof


P+R Uithof is gelegen aan de A28. Neem afslag 2 Utrecht – De Uithof.



Het adres: Universiteitsweg, 3584 CT Utrecht.



Via afrit 2 rijdt u direct naar de parkeergarage De Uithof. De kosten bedragen € 5,00 per dag,
inclusief openbaar vervoer voor maximaal 5 personen.



Bij P+R Uithof neemt u buslijn 28, 128 of 228 en stapt u uit bij de halte Rijnsweerd Noord
(Pythagoraslaan). Dit duurt ca. 9 minuten.



Ga na het uitstappen met uw rug richting Bar Beton staan; steek over en loop naar rechts.



Neem de eerste straat links en ons gebouw ziet u in de bocht.

