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Locatie
Het Utrecht Sustainability Institute (USI) is gevestigd op het Utrecht Science Park (De Uithof) in het Bestuursgebouw,
Heidelberglaan 8, 3584 CS te Utrecht. Als u het Bestuursgebouw binnenkomt, houdt u links aan en loopt u langs de
receptie. Aan het einde van deze gang vindt u het secretariaat en de kantoren van USI aan de linkerkant in kamer
0.43.

Openbaar vervoer
Het Utrecht Sustainability Institute is per bus te bereiken vanaf de stations Utrecht Centraal (lijnen 28 en 12), en
vanaf NS-stations Bunnik (lijn 242), Bilthoven (lijn 72), Driebergen-Zeist (lijn 71), Utrecht Overvecht (lijn 30) en
Utrecht Lunetten (lijn 31, spitslijn). Er rijdt een groot aantal buslijnen naar De Uithof vanuit omliggende gemeentes.
U kunt uitstappen bij de bushalte Heidelberglaan. Plan uw reis via de website van de NS en www.u-ov.info.

Fiets
Het USI is goed per fiets te bereiken vanuit Utrecht (vanaf Centraal Station in 20 minuten), en vanuit omliggende
gemeentes en NS-stations (vanaf Bunnik in 10 minuten). U kunt uw fietsroute plannen met de fietsrouteplanner van
de Fietsersbond.
OV-fiets O.a. op de stations Utrecht Centraal Station, Utrecht Overvecht, Bunnik, Bilthoven, Driebergen-Zeist kunt u
een OV-fiets huren. Daarnaast kunt u op Utrecht Centraal Station ook nog een elektrische OV-fiets of elektrische NSScooter huren. U kunt ook een OV-fiets huren bij P+R De Uithof.
Tip U kunt een OV-fiets die u op een bemenst verhuurstation hebt gehuurd na betaling van een toeslag ook inleveren
op een andere bemenste plek zoals P+R De Uithof. Dit kan handig zijn wanneer het bij voorbeeld regent, u kunt dan
met de bus terug. Dit geldt niet voor elektrische fietsen en scooters.

Auto
Parkeren
De Heidelberglaan is een busbaan, daar mogen geen auto’s rijden. U kunt daarom het beste parkeren in de parkeergarage aan de Cambridgelaan. Hier is meestal voldoende plaats gedurende de dag. Neem in de parkeergarage de
uitgang aan de Heidelberglaan; schuin tegenover deze uitgang staat het Bestuursgebouw.
U kunt ook parkeren bij P+R De Uithof (Uppsalalaan 7). Daar is altijd voldoende plaats en er worden extra services
geboden, zoals: OV-fietsen verhuur, toiletten, laden elektrische voertuigen, service balie, 24/7 beheer. Vanaf P+R De
Uithof kunt met buslijn 28 naar bushalte Heidelberglaan waar het USI is gevestigd.
Parkeren en opladen elektrische voertuigen (auto, scooter, fiets): Uw elektrisch vervoermiddel kunt u parkeren en
opladen bij P+R De Uithof.
Vanuit Amsterdam (A2)
A2, afslag Utrecht Noord
N230 volgen tot A27
A27, knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht/De Uithof A28, richting Amersfoort / De Uithof
A28, eerste afslag: afrit 2 De Uithof
Vanuit Rotterdam/Den Haag of Arnhem (A12)
A12, knooppunt Lunetten richting Amersfoort
A27, knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht/De Uithof A28, richting Amersfoort / De Uithof
A28, eerste afslag: afrit 2 De Uithof
Vanuit Amersfoort (A28)
A28: afrit 2 De Uithof
Vanuit ’s-Hertogenbosch en Eindhoven (A2)
A2, knooppunt Oudenrijn richting Amersfoort A27, richting Utrecht/Almere
A27, knooppunt Lunetten richting Amersfoort A28, richting Amersfoort/De Uithof
A28, eerste afslag: afrit 2 De Uithof
Werkzaamheden
In de komende jaren vinden in en om Utrecht werkzaamheden
plaats aan de (snel)wegen en knooppunten. Bekijk de actuele werkzaamheden en ander verkeershinder op www.goedopweg.nl.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Universiteit
Utrecht: http://www.uu.nl/NL/contactenroutes/plattegronden/
Pages/default.aspx

