Bezoekadres
Janssoniuslaan 32
3528 AJ te Utrecht
030 – 3040015
info@osteopathie-nro.nl

U kunt parkeren op de parkeerplaats rechts naast de ingang (bordje NVO-NRO). Indien
hier geen plaats is kunt u parkeren op de P+R Papendorp aan de Mercatorlaan. Van
hier is het 5 minuten lopen naar de Janssoniuslaan.
Het kantoor van het NRO is op de begane grond.

Met het openbaar vervoer
Het NRO is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de bus bent u vanaf
Utrecht CS in ongeveer 10 minuten bij het kantoor van het NRO.
Vanaf station Utrecht CS neemt u vanaf busstation Jaarbeurszijde een van de
volgende buslijnen:
• 24, 102, 103, 107: deze stoppen bij P+R Papendorp, op 4 minuten loopafstand
van het NRO.
• 29, 195, 295: deze stoppen op de Orteliuslaan, praktisch voor de deur, op 2
minuten loopafstand van het NRO.

Met de auto
Vanuit de richting Eindhoven/’s-Hertogenbosch (A2)
A2 Utrecht/Amsterdam
Bij verkeersplein Ouderijn houdt u rechts aan richting A12 – Ring Utrecht
Zuid/Jaarbeurs/Centrum/Nieuwegein/Den Haag/afrit 16 t/m 18
U neemt afrit 16 richting Nieuwegein
Onderaan de afslag gaat u linksaf
Bij de tweede stoplichten gaat u rechtsaf richting Papendorp
U blijft de weg volgen, haakse bocht naar rechts, tweede geasfalteerde weg rechts
Na ± 50 meter ziet u aan de linkerkant ons kantoor

Vanuit de richting Amsterdam (A2)
U gaat richting Eindhoven/Maastricht
Na Breukelen vanaf de A2 aanhouden: Ring N/W Maarssen/Vleuten/afrit 6 t/m 8
Vervolgens links aanhouden: Ring West ’s-Hertogenbosch/Utrecht Centrum/Jaarbeurs
Ring A2 blijven volgen tot de Leidsche Rijntunnel
Direct na de tunnel neemt u afrit 8: Utrecht Papendorp/Langerak/Jaarbeurs
Bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting Utrecht Papendorp
Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf richting Papendorp
U rijdt dan over de snelweg heen, deze bochtige weg blijven volgen tot de stoplichten
Bij de stoplichten gaat u rechtsaf (Orteliuslaan)
Vervolgens gaat u de 2e straat rechtsaf bij de stoplichten (Bleaulaan)
1e straat linksaf (Janssoniuslaan)
Na 100 meter links bevindt zich ons kantoor
Vanuit richting Den Haag/Rotterdam
A20/A12 Rotterdam - Utrecht
A12 Ring Utrecht Houten (A 27)/Arnhem
A 12 Ring Utrecht Zuid - Nieuwegein/Houten/afrit 16 t/m 18
U neemt afrit 16 richting Nieuwegein
Onderaan de afslag gaat u linksaf
Bij de tweede stoplichten gaat u rechtsaf richting Papendorp
U rijdt het bedrijventerrein op
U blijft de weg volgen, haakse bocht naar rechts, tweede geasfalteerde weg rechts
Na ± 50 meter ziet u aan de linkerkant ons kantoor (achterzijde)
Vanuit richting Arnhem (A12)
A12 Utrecht/Rotterdam/Den Haag
U neemt de ring Utrecht/Hilversum/’s-Hertogenbosch/Breda/Nieuwegein
Ring Utrecht Zuid - Jaarbeurs/Centrum/Nieuwegein/Den Haag
U neemt afrit 16 richting Nieuwegein
Onderaan de afslag gaat u linksaf
U rijdt het bedrijventerrein op
U blijft de weg volgen, haakse bocht naar rechts, tweede geasfalteerde weg rechts
Na ± 50 meter ziet u aan de linkerkant ons kantoor (achterzijde)

