
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
Vanaf het station Utrecht Centraal loopt u naar bushalte CS Jaarbeurszijde. Hier neemt u U-OV Bus 8 
richting Wilhelminapark (via Diakonessenhuis). U stapt uit bij bushalte “Maliebaan”. U loopt in zuidoostelijke 
richting op de Nachtegaalstraat richting Maliebaan.  Op het kruispunt Nachtegaalstraat, Maliebaan steekt u 
eerst recht over. De Nachtegaalstraat gaat hier over in de Burgemeester Reigerstraat. Op het tweede deel 
van het kruispunt gaat u linksaf de Maliebaan op. U loopt nu aan de rechterzijde van de Maliebaan. 
Na 200 meter ziet u rechts op nr. 83 het kantoor van Nysingh advocaten en notarissen. Voor een uitgebreide 
routebeschrijving met het openbaar vervoer vanaf uw vertrekadres verwijzen wij u naar 9292.nl.

Vanuit de richting Amsterdam
> Neem vanaf de snelweg A1, A2/Ring Utrecht of A27 de afslag 30 Centrum/De Bilt.
> U rijdt nu op de Biltse Rading.
> Neem op de rotonde de derde afslag naar de Sartreweg.
> Neem op de rotonde de tweede afslag naar de Museumlaan.
> Neem op de rotonde de derde afslag naar de Maliebaan.
> Rijdt rechtdoor tot de eerste kruising.
> Sla linksaf naar de Burgemeester Reigerstraat en direct linksaf naar de Maliebaan.
> Ons kantoor bevindt zich na circa 200 meter aan de rechterkant.

Vanuit de richting Amersfoort
> Neem vanaf de snelweg A28 de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Waterlinieweg 
 (borden Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum).
> Neem op de rotonde de vierde afslag en volg de weg naar de Museumlaan.
> Neem op de rotonde de derde afslag naar de Maliebaan.
> Rijdt rechtdoor tot de eerste kruising.
> Sla linksaf naar de Burgemeester Reigerstraat en direct linksaf naar de Maliebaan.
> Ons kantoor bevindt zich na circa 200 meter aan de rechterkant.

Vanuit de richting Arnhem
> Neem vanaf de snelweg A12 de A27 en volg de borden De Bilt.
> Voeg in op de A28 en volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Waterlinieweg 
 (borden Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum).
> Neem op de rotonde de vierde afslag en volg de weg naar de Museumlaan.
> Neem op de rotonde de derde afslag naar de Maliebaan.
> Rijdt rechtdoor tot de eerste kruising.
> Sla linksaf naar de Burgemeester Reigerstraat en direct linksaf naar de Maliebaan.
>  Ons kantoor bevindt zich na circa 200 meter aan de rechterkant.
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Vanuit de richting Breda/’s-Hertogenbosch 
>  Volg op de snelweg A27 de borden De Bilt. 
>  Voeg in op de A28 en volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Waterlinieweg 
  (borden Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum). 
>  Neem op de rotonde de vierde afslag en volg de weg naar de Museumlaan. 
>  Neem op de rotonde de derde afslag naar de Maliebaan. 
>  Rijdt rechtdoor tot de eerste kruising. 
>  Sla linksaf naar de Burgemeester Reigerstraat en direct linksaf naar de Maliebaan. 
>  Ons kantoor bevindt zich na circa 200 meter aan de rechterkant. 

Parkeren 
Wij hebben een eigen parkeerplaats achter ons pand waar u gratis kunt parkeren.  
Als u de Maliebaan oprijdt, kunt u net voorbij nummer 79 een poortje inrijden, aanduiding P-bordje 
Maliebaan 81 t/m 87 eigen terrein.  
U kunt bij de slagboom aanbellen en parkeren bij een Nysingh parkeerplek. 

https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?displayType=instructions

