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Routebeschrijving per auto 

Vanaf Arnhem de A12, afrit 17 (Utrecht Jaarbeurs) 

Op de A12 houdt u bij knooppunt Oudenrijn richting Centrum Jaarbeurs aan. U neemt afrit 17 (Utrecht Jaarbeurs). Er zijn 3 rijstroken 

om rechtsaf te slaan, houd daarvan de linker rijstrook aan om rechtsaf te slaan. Direct na de afslag gaat u bij het stoplicht linksaf naar 

de Meubelboulevard / Hollantlaan, daar houdt u de rechter rijstrook aan. De 1e straat rechtsaf, de Vlieslandlaan op, na ongeveer 750 

meter komt u bij de kruising met de Australiëlaan, het kantoor ziet u aan de overkant aan uw rechterkant. 

Vanaf Den Haag de A12, afrit 17 (Utrecht Jaarbeurs) 

Op de A12 houdt u bij knooppunt Oudenrijn richting Centrum Jaarbeurs aan. U neemt afrit 17 (Utrecht Jaarbeurs). Onderaan de afrit 

gaat u linksaf richting Utrecht / Centrum. Bij het 2e stoplicht slaat u linksaf naar de Meubelboulevard / Hollantlaan, daar houdt u de 

rechter rijstrook aan. De 1e straat rechtsaf, de Vlieslandlaan op, na ongeveer 750 meter komt u bij de kruising met de Australiëlaan, 

het kantoor ziet u aan de overkant aan uw rechterkant. 

Vanaf de A2 volgt u de A12 richting Arnhem  

U houdt afrit 17 (Utrecht Jaarbeurs) aan en neemt deze. Aan het einde van de afrit gaat u linksaf (richting Utrecht / Centrum).  

Bij het 2e stoplicht slaat u linksaf naar de Meubelboulevard / Hollantlaan, daar houdt u de rechter rijstrook aan. De 1e straat rechtsaf, 

de Vlieslandlaan op, na ongeveer 750 meter komt u bij de kruising met de Australiëlaan. Het kantoor ziet u aan de overkant aan uw 

rechterkant. 

Vanuit centrum Utrecht (via de Europalaan)  

Bij de rotonde Europaplein rijdt u rechtdoor. Na ongeveer 50 m gaat u bij het stoplicht rechtsaf. Dit is de Australiëlaan, het kantoor ziet 

u na ongeveer 100 meter aan uw rechterkant. 



Routebeschrijving per openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht CS  

Bussen en trams vertrekken vanaf het busstation Utrecht Centraal Jaarbeurszijde. U kunt de volgende bus- of tramlijnen* gebruiken; 

 Lijn 63 richting Vianen/Nieuwegein 

 Lijn 65 richting Vianen/Nieuwegein 

 Lijn 66 richting Vianen/Nieuwegein 

 Lijn 74 richting Vianen/Nieuwegein 

 Lijn 77 richting Vianen/Nieuwegein 

 Tram richting IJsselstein 

 Tram richting Nieuwegein Zuid 

* Al deze bus- en tramlijnen zijn toegankelijk voor elektrische rolstoelen 

Voor alle bussen en trams: 

Uitstappen halte Kanaleneiland Zuid, vanaf hier is het 7 minuten naar de Australiëlaan.  

Vanaf de halte steekt u de tram baan over om langs de winkels terug te lopen richting het noorden. Bij het stoplicht gaat u l inksaf 

de Australiëlaan op. Het kantoor ligt na ongeveer 100 meter aan de rechterkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerinformatie voor bezoekers LSR 

Het LSR heeft 2 parkeerplaatsen op het terrein beschikbaar, indien u slecht ter been bent en een afspraak heeft, geeft u dit dan 

aan. Wij zullen een parkeerplaats voor u reserveren. 

Parkeren is mogelijk in de Australiëlaan en tevens in de 2 aangrenzende zijstraten. 

Het kantoor ligt aan de rand van de woonboulevard en er is overal vrij parkeren. 


