
 

 

Routebeschrijving 
Vanuit Amsterdam (A2) 
Houd op de A2 voor afslag 6 rechts aan (parallelbaan). Sla af bij 8 Utrecht/Papendorp/Langerak/Jaarbeurs. Aan 
het einde van de afrit gaat u bij de stoplichten rechtsaf richting Papendorp/Jaarbeurs. Sla bij de volgende 
stoplichten linksaf naar Papendorp over het Martinus Van Tyrusviaduct. Neem daarna de eerste zijweg rechts 
en u bevindt zich op de Van Deventerlaan. Het pand van The PHARMO Institute (nr. 30-40) is het tweede 
gebouw aan uw linkerhand (vòòr het ronde Mercedesgebouw. 

Vanuit Den Bosch / Breda (A2) 
Houd op de A2 rechts aan (parallelbaan). Sla af bij 8 Utrecht/Papendorp/Langerak/Jaarbeurs. Aan het einde 
van de afrit gaat u bij de stoplichten linksaf richting Papendorp. Ga bij de volgende stoplichten linksaf richting 
Papendorp (N198 Stadsbaan). Sla bij de volgende stoplichten linksaf naar Papendorp over het Martinus Van 
Tyrusviaduct. Neem daarna de eerste zijweg rechts en u bevindt zich op de Van Deventerlaan. Het pand van 
The PHARMO Institute (nr. 30-40) is het tweede gebouw aan uw linkerhand (vòòr het ronde Mercedesgebouw. 

Vanuit Arnhem (A12) 
Volg op de A12 de richting Amsterdam( A2). Houd op de A2 rechts aan (parallelbaan). Sla af bij 8 De 
Utrecht/Papendorp/Langerak/Jaarbeurs. Aan het einde van de afrit gaat u bij de stoplichten linksaf richting 
Papendorp. Ga bij de volgende stoplichten linksaf richting Papendorp (N198 Stadsbaan). Sla bij de volgende 
stoplichten linksaf naar Papendorp over het Martinus Van Tyrusviaduct. Neem daarna de eerste zijweg rechts 
en u bevindt zich op de Van Deventerlaan. Het pand van The PHARMO Institute (nr. 30-40) is het tweede 
gebouw aan uw linkerhand (vòòr het ronde Mercedesgebouw. 

Vanuit Den Haag / Rotterdam (A12) 
Volg op de A12 de richting Amsterdam( A2). Houd op de A2 rechts aan (parallelbaan). Sla af bij 8 De 
Utrecht/Papendorp/Langerak/Jaarbeurs. Aan het einde van de afrit gaat u bij de stoplichten linksaf richting 
Papendorp. Ga bij de volgende stoplichten linksaf richting Papendorp (N198 Stadsbaan). Sla bij de volgende 
stoplichten linksaf naar Papendorp over het Martinus Van Tyrusviaduct. Neem daarna de eerste zijweg rechts 
en u bevindt zich op de Van Deventerlaan. Het pand van The PHARMO Institute (nr. 30-40) is het tweede 
gebouw aan uw linkerhand (vòòr het ronde Mercedesgebouw. 

Per fiets (vanuit Utrecht-centrum) 
Via het 5 mei plein, langs de Churchilllaan, over de Prins Clausbrug naar Papendorp. Ga linksaf de 
Mercatorlaan op. Sla na 300 m rechtsaf. Sla na 120 m rechtsaf de Orteliuslaan op. Ga na 140 m linksaf de 
Blaeulaan op. Sla na 400 m rechtsaf de Van Deventerlaan op. Na 300 meter, voorbij het ronde gebouw van 
Mercedes-Benz vindt u het pand van The PHARMO Institute. 

Openbaar vervoer 
Buslijn 24 en 29 rijdt maandag tot en met vrijdag vanaf Utrecht Centraal Station naar Papendorp en v.v. De 
reistijd is ongeveer 15 minuten. U stapt uit bij halte P + R Papendorp. Voor actuele reistijden zie www.gvu.nl 
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