Routebeschrijving
Hieronder een routebeschrijving naar het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid
(NCSV), afdeling Opleidingen Utrecht.
Adres
Ornsteinlaboratorium
Princetonplein 1, 3584 CC UTRECHT
tel: (030) 253.2713 of 253.2335.
Eerste dag graag melden bij de receptie van het Victor J. Koningsbergergebouw. Een
surveillant wijst u, vlak voor aanvang, de weg naar de collegezaal. Als uw cursus of
opleiding uit verschillende contactdagen bestaat, dan wordt u gevraagd op de interne
looproute te letten. Dan kunt u de overige dagen zelfstandig naar de collegezaal komen.
Openbaar vervoer vanaf Utrecht CS
De Uithof is met het openbaar vervoer bereikbaar via een uitgebreid netwerk van buslijnen.
Vanaf Utrecht CS is dat mogelijk met stadslijn 12 (de meest directe route). Stap uit bij de
halte Padualaan. U kunt op het station ook stadslijn 28 nemen, deze gaat via de binnenstad
en stopt bij de halte Botanische Tuinen. Volg looproute 1, zie ook plattegrond 1.
Daarnaast is het mogelijk De Uithof te bereiken met stads- en streekbussen o.a. vanuit
Almere, Amersfoort, Bilthoven, Driebergen/Zeist, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en
Maarssen. Deze buslijnen stoppen bij de halte Botanische Tuinen. Volg verder de looproute.
Auto
Volg vanaf de snelweg de borden De Uithof/UMC. De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
bevindt zich aan de Padualaan. Dit ligt tegenover het roestbruine Minnaertgebouw waarvan
het adres Leuvenlaan 4, 3584 CE te Utrecht is. U kunt het beste uw navigatiemiddel op dit
adres instellen, maar besef dat de ingang van de parkeerplaats zich aan de overkant
bevindt.
Indien deze parkeerplaats vol is, raden wij u aan te parkeren in de “P&R De Uithof”. Zie
hiervoor de tweede routekaart.
Het is niet toegestaan op het Princetonplein zelf te parkeren, u riskeert dan een wielklem.
Overal op De Uithof is het betaald parkeren.
Het parkeertarief op de P&R De Uithof is € 5,00 per dag. Met dit parkeerbewijs kunt u
tevens gratis reizen in de stad Utrecht. Het parkeertarief op het universitaire terrein aan de
Padualaan heeft een dagmaximum van € 7,00.

-Zie volgende pagina’s voor looproutes naar onze locatie-

Looproute 1 vanaf parkeerplaats Padualaan of de bushaltes (ca. 3 minuten)
Zie bijgevoegde kaart en volg de aangegeven route naar de ingang van het “Victor J.
Koningsbergergebouw”. Meldt u bij de receptie, zie hierboven de informatie bij –Adres-.

Ingang Victor J. Koningsbergergebouw

Minnaertgebouw

Ingang parkeerplaats
voor auto’s

Haltes Botanische Tuinen

Halte buslijn 12

Looproute 2 vanaf P&R De Uithof (ca. 15 minuten)
Zij bijgevoegde kaart en volg de aangegeven route naar de ingang van het “Victor J.
Koningsbergergebouw”. Meldt u bij de receptie, zie hierboven de informatie bij –Adres-.
In de P&R volgt u de bordjes naar de uitgang “Science Park – De Uithof”. Volg de weg en
sla na de Nutricia parkeerplaats, rechtsaf de Harvardlaan op. Deze weg gaat over in een
fietspad, vervolg de route over het fietspad. Aan het einde komt u bij een plein. Houdt hier
de linkerzijde aan en loop langs de ingang van de Botanische Tuinen. U ziet het Victor J.
Koningsbergergebouw als tweede gebouw aan uw rechterhand, na de parkeerplaats voor
medewerkers.
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