
	
	

ROUTEBESCHRIJVING  
 
Vanuit	richting	Amersfoort/Zeist 

• A28 richting Utrecht 
• Neem afslag 30 richting Utrecht-Rijnsweerd 
• Sla bij de stoplichten rechtsaf richting Wittevrouwen 
• Neem bij de rotonde (Berekuil) de vierde afslag (4/5) richting Buiten / Wittevrouwen. * 

 
Vanuit richting Amsterdam 

• A2 richting Utrecht 
• Rijdt bij knooppunt Oudenrijn richting Arnhem (A12) 
• Sla rechtsaf bij afslag 18 richting Hooggraven 
• Neem de derde afslag op de rotonde naar Waterlinieweg Hooggraven 
• Neem bij de rotonde (Berekuil) de vierde afslag (4/5) richting Buiten / Wittevrouwen. * 

Vanuit richting Arnhem 

• A12 richting Utrecht 
• Rijdt bij knooppunt Lunetten richting Hilversum (A27) 
• Neem afslag 30 richting Utrecht-Rijnsweerd 
• Neem bij de rotonde (Berekuil) de vierde afslag (4/5)  richting Buiten / Wittevrouwen. * 

Vanuit richting ‘s-Gravenhage/Rotterdam 

• A12 richting Utrecht 
• Rijdt bij knooppunt Oudenrijn richting Arnhem (A12) 
• Neem afslag 18 richting Hooggraven 
• Neem de derde afslag op de rotonde naar Waterlinieweg Hooggraven 
• Neem bij de rotonde (Berekuil) de vierde afslag (4/5) richting Buiten / Wittevrouwen. * 

Vanuit ’s-Hertogenbosch 

• A2 richting Utrecht 
• Rijdt bij knooppunt Everdingen richting Utrecht-Hilversum (A27) 
• Neem afslag 30 richting Utrecht-Rijnsweerd 
• Neem bij de rotonde (Berekuil) de vierde afslag (4/5)  richting Buiten / Wittevrouwen. * 

Vanuit richting Hilversum 

• A27 richting Utrecht 
• Neem afslag 30 richting Veemarkt	
• Ga bij de stoplichten rechtsaf richting Veemarkt/Centrum	
• Neem op de eerstvolgende  rotonde de derde afslag 	
• Neem vervolgens de tweede afslag op de volgende 	
• Sla bij de stoplichten rechtsaf richting Wittevrouwen*	

*  Volg de weg (rechts aanhouden) tot na de spoorwegovergang waar de Maliebaan begint.  
Op de rotonde bij de Maliebaan neemt u de tweede afslag richting de ventweg. Het kantoor 
bevindt zich aan de rechterzijde van de Maliebaan. Tussen nummer 50 en 52 moet u 
rechts afslaan (zie foto 1). U kunt zich bij het hek melden en op de parkeerplaats gratis 
parkeren.  Ons kantoor bevindt zich in het pand Amaliahoff. 

 



	
	

	

 

Met het openbaar vervoer                          

Vanaf station Utrecht Centraal neemt u bus 8 (richting het Wilhelminapark). Vervolgens stapt u 
uit bij bushalte Maliebaan op de Nachtegaalstraat. U dient met de rijrichting van de bus mee te 
lopen, waarna u bij de Maliebaan aankomt. Hier slaat u linksaf. Na 20 meter treft u aan uw 
linkerhand een inrit aan, richting het kantoorpand (zie foto 1). De inrit ligt tussen nummer 50 en 
52. U kunt na het volgen van de weg het parkeerterrein doorsteken waarna u het kantoorpand 
Amaliahoff aantreft (zie foto 2). Bij de ingang van het pand kunt u zich melden, waarna wij u 
zullen ontvangen.  
 

 

 

 
 Foto 1: Inrit terrein      Foto 2: Kantoorpand Amaliahoff 

 

 
Contactgegevens:     

Maliebaan 50-B 
3581 CS Utrecht 
  
T: + 31 30 233 51 50 
info@usa-advocaten.nl 
www.usa-advocaten.nl 

	


