Routebeschrijving naar Oorsprongpark 1 3581 ES Utrecht
Bereikbaarheid per auto:
Vanaf A28:
1. Volg bij knooppunt Rijnsweerd richting UMC;
2. Ga na 4 km rechtsaf (Waterlinieweg);
3. Neem vervolgens de 4e afslag op de rotonde De Berekuil. Lees verder bij 
Vanaf A27:
1. Neem de
2. Neem na
3. Neem na
4. Neem na


-

afslag 30 Veemarkt;
0,5 km op de rotonde de 1e afslag (Biltse Rading);
2,3 km de 3e afslag op de rotonde (Sartreweg);
0,8 km de tweede afslag op de rotonde De Berekuil. . Lees verder bij 

U passeert het spoor en komt bij een kleine rotonde;
Neem de 2e afslag, dit is de parallelbaan van de Maliebaan;
Neem de 1e straat rechts (Maliestraat);
Dan weer de 1e straat rechts ( Mgr. Van de Weteringstraat);
Na ca. 200 meter maakt de weg een bocht naar rechts. Ons pand bevindt zich op de
hoek aan uw rechterhand (t.o. DTZ Zadelhoff).

Wij hebben bij ons pand helaas niet voldoende eigen parkeergelegenheid.
Parkeeradvies: Indien er in onze straat geen parkeerplaats is, adviseren wij u te parkeren op
de parallelbaan van de Maliebaan. Aan de overkant van het spoor is meestal ook voldoende
plaats om te parkeren. Vanaf daar is het ca. 2 à 3 minuten lopen naar ons kantoor.
U kunt in de directe omgeving van ons kantoor alléén betaald parkeren (met chipknip of
creditcard, maar niet met muntgeld en onder vermelding van uw kenteken).
Bereikbaarheid per OV:
Ons kantoor is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS met o.a.
buslijnen 4 en 11 (Busstation Noord) en buslijnen 74 en 77 (Busstation Zuid), halte
Oorsprongpark. De bus stopt bijna voor de deur. Reistijd ca. 10 minuten. Ons pand bevindt
zich aan de overkant van de Biltstraat, schuin rechts van het pand van DTZ Zadelhoff.

Adresgegevens:
De Roo Management & Advies
Oorsprongpark 1
3581 ES UTRECHT
Tel: 088 – 55 22 999

