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Maliebaan 83 
3581 CG UTRECHT

UIT DE RICHTING AMSTERDAM 
U rijdt richting Utrecht via de A1 of A2/Ring Utrecht en de A27 en neemt afslag 30 Centrum/De 

Bilt. U rijdt dan op de Biltse Rading. Op de rotonde neemt u de derde afslag naar de Sartreweg. 

Vervolgens neemt u op de rotonde de tweede afslag. U komt dan op de Museumlaan. Op de 

volgende rotonde neemt u de derde afslag. U bevindt zich op de Maliebaan. U blijft rechtdoor 

rijden tot de eerste kruising met de Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat. Hier gaat u 

linksaf (Burgemeester Reigerstraat) en direct weer linksaf de Maliebaan op. Na circa 200 meter 

vindt u ons kantoor aan de rechterkant.

UIT DE RICHTING AMERSFOORT
U rijdt richting Utrecht via de A28 en volgt de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar 

de Waterlinieweg (borden naar Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum). Op de rotonde neemt u 

de vierde afslag. U volgt de weg naar de Museumlaan en neemt op de rotonde de derde afslag 

naar de Maliebaan. U blijft rechtdoor rijden tot de eerste kruising met de Nachtegaalstraat/

Burgemeester Reigerstraat. Hier gaat u linksaf (Burgemeester Reigerstraat) en direct weer 

linksaf de Maliebaan op. Na circa 200 meter vindt u ons kantoor aan de rechterkant.

UIT DE RICHTING ARNHEM
U rijdt via de A12 en vervolgens de A27 richting Utrecht. Volg op de A27 de borden De Bilt. U 

voegt in op de A28. Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Waterlinieweg 

(borden naar Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum). Op de rotonde neemt u de vierde afslag. U 

volgt de weg naar de Museumlaan en neemt op de rotonde de derde afslag naar de Maliebaan. 

U blijft rechtdoor rijden tot de eerste kruising met de Nachtegaalstraat/Burgemeester Reiger-

straat. Hier gaat u linksaf (Burgemeester Reigerstraat) en direct weer linksaf de Maliebaan op. 

Na circa 200 meter vindt u ons kantoor aan de rechterkant.
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UIT DE RICHTING BREDA/’S-HERTOGENBOSCH
U rijdt via de A27. Volg op de A27 de borden De Bilt. U voegt in op de A28. Volg de twee rechter-

rijstroken om rechtsaf te slaan naar de Waterlinieweg (borden naar Rijnsweerd/Wittevrouwen/

Centrum). Op de rotonde neemt u de vierde afslag. U volgt de weg naar de Museumlaan en 

neemt op de rotonde de derde afslag naar de Maliebaan. U blijft rechtdoor rijden tot de eerste 

kruising met de Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat. Hier gaat u linksaf (Burgemees-

ter Reigerstraat) en direct weer linksaf de Maliebaan op. Na circa 200 meter vindt u ons kantoor 

aan de rechterkant.

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 rech-

terzijde van de Maliebaan. Na 200 meter ziet u rechts op nr. 83 het kantoor van Nysingh advo-

caten en notarissen. 
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