Bereikbaarheid
en parkeren
OPENBAAR VERVOER
De KNMG is per stadsbus uitstekend bereikbaar. Vanaf
Utrecht Centraal gaan er verschillende bussen naar
Papendorp. Check vooraf het reisadvies via 9292.nl.

LEENFIETS
Het idee van een fietsdeelsysteem van Donkey Republic
is dat u een fiets leent en die, éénmaal bij uw bestemming
aangekomen, in de dichtstbijzijnde hub achterlaat, zodat
iemand anders hem kan gebruiken. De leenfiets kan
voorlopig 12 uur lang gratis gebruikt worden en in elke
hub achtergelaten worden. Bij de P+R zijn ook fietsen van
Donkey Republic beschikbaar, dus P+R wordt dan P+F.
Wilt u ook gebruikmaken van een gratis abonnement
op de oranje fietsen, lees dan hier de informatie over
aanmelden. Of lees verder op www.donkey.bike.

PARKEREN
Bij Domus Medica is een beperkt aantal parkeerplaatsen
op het buitenterrein beschikbaar. Het is niet mogelijk om
vooraf een parkeerplaats te reserveren.
•	Op het buiten parkeerterrein van Domus Medica gaat
de slagboom open door op de groene knop te drukken.
Met de inrijkaart kunt u het toegangshek van de garage
openen bij de kaartlezer. Via de parkeergarage is de
centrale hal van Domus Medica bereikbaar via de glazen
deuren. Bij de receptie is een uitrijkaart verkrijgbaar
of via uw gastheer/gastvrouw.
•	Is het parkeerterrein vol dan gaat de slagboom niet
open en kunt u parkeren op het P+R parkeerterrein.
Het P+R parkeerterrein in Papendorp ligt op
12 minuten loopafstand van Domus Medica.

MET DE AUTO
Vanuit Amsterdam
•	Maak vanuit Amsterdam naar Utrecht op de A2 gebruik
van de parallelbaan afrit 6,7, 8.
•	Neem afslag 8 Utrecht-Langerak en volg
Utrecht-Papendorp.
•	Na de tunnel, bij de verkeerslichten rechtsaf slaan
naar de Stadsbaan Leidsche Rijn (borden naar
Utrecht-Papendorp).
•	Bij de volgende stoplichten linksaf.
•	Volg deze weg, sla rechts af bij T-splitsing naar
de Orteliuslaan.
•	Aan het eind van deze weg ziet u links Domus Medica.
Volg nog voor het gebouw de Orteliuslaan. Rechts
achter het gebouw vindt u parkeergelegenheid.
Vanuit Den Haag of ’s-Hertogenbosch
•	Bij knooppunt Oudenrijn volgt u Ring Utrecht (Zuid).
•	Neem afrit 16 Nieuwegein/Papendorp.
•	Aan het einde van de afrit gaat u linksaf
de Papendorpseweg op.
•	Volg de borden P+R Papendorp.
•	Zodra u de afslag rechts heeft genomen, vindt u
Domus Medica aan uw rechterhand (het rode bakstenen
gebouw met witte zuilen).
•	Ga nog voor het gebouw linksaf de
Orteliuslaan op. U vindt dan rechts achter
het pand de parkeergelegenheid.
Vanuit Arnhem
•	Volg de A12 en kies bij Utrecht afrit 16 t/m 18.
•	Volg Ring Utrecht Zuid, Jaarbeurs, Centrum.
•	Neem afrit 16 (Nieuwegein/Papendorp).
•	Bij de verkeerslichten de Papendorpseweg volgen
(flauwe bocht naar links).
• Volg de borden P+R Papendorp.
• Zodra u de afslag rechts heeft genomen, vindt u
Domus Medica aan uw rechterhand (het rode bakstenen
gebouw met witte zuilen).
• Ga nog voor het gebouw linksaf de
Orteliuslaan op. U vindt dan rechts achter
het pand de parkeergelegenheid.
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