
 
 

 

ROUTEBESCHRIJVING  
 
Komende met openbaar vervoer, vanaf Station Utrecht Centraal: 

 busstation stadsvervoer aan houden 

 opstappen Centrumzijde, meerde buslijnen mogelijk: 2, 5, 8, 28, 50, 74, 77 

 bushalte Janskerkhof uitstappen 

 aan het Janskerkhof bevindt PsyMens zich aan de rechterzijde (boven het 

uitzendbureau Trend People) 

 Links naast het uitzendbureau Trend People bevindt zich een glazen deur. Toets de 

toegangscode in en ga hier naar binnen. PsyMens bevindt zich op de eerste 

verdieping.  

 

Komende met eigen vervoer naar parkeergarage Kruisstraat  

(betaald parkeren) 

 

 Neem op de A28 afslag Centrum, Rijnsweerd 

 richting Rijnsweerd aan houden tot de afslag Rijnsweerd, Wittevrouwen 

 Rotonde ‘De Berenkuil’ via de derde afslag verlaten, volg ‘Wittevrouwen’. 

 Deze weg, de ‘Biltstraat’ inrijden en borden ‘P centrum oost’ volgen 

 De busbaan blijven volgen, bij de verkeerslichten (rechterkant ‘Apotheek Koert’) 

linksaf de ‘Kruisstraat’ inrijden (de busbaan volgen) 

 Na ± 300 meter aan de rechterkant parkeergarage ‘Kruisstraat’ inrijden 

 

Vanuit de parkeergarage: 

 rechtsaf lopen, bij verkeerslichten oversteken en links aanhouden 

 bij volgende verkeerslichten rechtsaf (Nobelstraat)  

 PsyMens bevindt zich aan het einde van deze straat (links van de kerk en boven het 

uitzendbureau Trend People) 

 Links naast het uitzendbureau Trend People bevindt zich een glazen deur. Toets de 

toegangscode in en ga hier naar binnen. PsyMens bevindt zich op de eerste 

verdieping.  

 

Komende met eigen vervoer naar parkeerplaats Janskerkhof  

(betaald parkeren) 

 

 Neem op de A28 afslag Centrum, Rijnsweerd 

 richting Rijnsweerd aan houden tot de afslag Rijnsweerd, Wittevrouwen 

 Rotonde ‘De Berenkuil’ via de derde afslag verlaten, volg ‘Wittevrouwen’. 

 Deze weg, (de Biltstraat) geheel uitrijden 

 De Biltstraat gaat na de brug over in de Wittevrouwenstraat.  

 Na de City Bioscoop (aan uw linkerhand) neemt u de 1ste straat links (Boothstraat), 

 Hier direct rechtdoor op het grote plein parkeren.  

 PsyMens bevindt zich boven uitzendbureau Trend People. Links naast het 

uitzendbureau Trend People bevindt zich een glazen deur. Toets de toegangscode in 

en ga hier naar binnen. PsyMens bevindt zich op de eerste verdieping.  
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