Trialis consult is gevestigd: van Humboldtstraat 39,
!
!
!
3514 GM Utrecht.
!
!
!
M: 06-4815 1416

lijn 1
Trialis Consult

Route met eigen vervoer vanaf de afrit Veemarkt/A27, afrit 30:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Onderaan de afslag bij het stoplicht rechtsaf
Neem na 175 m. op de 1e rotonde de tweede afslag (recht door) richting Kardinaal de Jongweg.
Neem naar 900 m. op de 2e rotonde de tweede afslag (recht door) Kardinaal de Jongweg op
Ga na 800 m, bij het tweede stoplicht, linksaf de Antonius Matthaeuslaan op
Volg de weg met bocht naar rechts en daarna direct 1e weg links;
Langs drogisterij DIO direct weer rechts. Dit is de van Humboldtstraat
Na 200 meter ben je gearriveerd. De praktijk is gevestigd aan de linkerkant op nr. 39.

Route met eigen vervoer vanaf de A2 / A12
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3.
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6.
7.
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Vanaf A2 volg A12 richting Arnhem
neem op de A12 afrit 18 Hooggraven/Lunetten
Ga bij de rotonde richting Hooggraven/Lunetten/Galgewaard (dit is de Waterlinieweg)
Ga bij het knooppunt Rijnsweerd rechtdoor
Neem bij de volgende rotonde de tweede afslag (rechtdoor)
Neem bij de volgende rotonde de derde afslag richting Kardinaal de Jong weg.
Neem naar 900 m. de tweede afslag op de rotonde Eykmanplein (recht door)
Ga na 800 m, bij het tweede stoplicht, linksaf de Antonius Matthaeuslaan op
Volg de weg met bocht naar rechts en daarna direct 1e weg links;
Langs drogisterij DIO direct weer rechts. Dit is de van Humboldtstraat
Na 200 meter ben je gearriveerd. De praktijk is gevestigd aan de linkerkant op nr. 39.

Route met eigen vervoer vanaf Maarsen / de Zuilense Ring (N230)
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volg de Zuilense ring en ga bij de rotonde (Gandiplein) tweede afslag (rechtdoor) de Karl Marxdreef op
Neem na 1.4 km de tweede afslag op de rotonde (rechtdoor) richting Utrecht
Bij het Robert Kochplein rechtsaf richting Tuindorp/Voordorp
Weg volgen, over de spoorwegovergang, verder vervolgen
Bij de stoplichten (het van Eykmanplein ) rechtsaf de Kardinaal de Jongweg op
Ga na 800 m, bij het tweede stoplicht, linksaf de Antonius Matthaeuslaan op
Volg de weg met bocht naar rechts en daarna direct 1e weg links;
Langs drogisterij DIO direct weer rechts. Dit is de van Humboldtstraat
Na 200 meter ben je gearriveerd. De praktijk is gevestigd aan de linkerkant op nr. 39.

Route met openbaar vervoer
1. De praktijk is bereikbaar met bus 1 richting Overvecht - via Utrecht CS - Hooggraven v.v.
2. Uitstappen halte Willem van Noortstraat. Daarna 3 minuten lopen via de Bekastraat die overloopt in
de ’s Gravesandestraat. Je loopt recht op de praktijk aan.

