De praktijkruimte van Cosima Advies is gevestigd in “Praktijk West” en bevindt zich op een
centrale locatie in Utrecht. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar vanaf de A2 en ligt
dichtbij Centraal Station Utrecht. Het adres is:


Praktijk West
Hasebroekstraat 4
3532 GL Utrecht
Telefoon: 06-12769960
E-mail: contact@cosima.nl
Website: www.cosima.nl

Belangrijk
De praktijk wordt door meerdere behandelaars, psychologen en coaches gebruikt. Op het
bord bij de ingang staan de gegevens van de fysiotherapie die eveneens in ditzelfde pand is
gevestigd. Laat u hierdoor niet verwarren, u bent op het goede adres!
Gebruik s.v.p. bel nummer 4!
Routebeschrijving
 Trein
Vanaf Utrecht Centraal station (jaarbeurszijde) is het ca. 15 minuten lopen.
Op het Jaarbeursplein slaat u rechtsaf naar de Croeselaan. Steek de Graadt van
Roggenweg en het tramspoor over naar Damstraat. Deze weg loopt u helemaal uit
(eveneens de Kanaalstraat oversteken). U steekt de Vleutenseweg over en slaat
linksaf op de Vleutenseweg. Vervolgens slaat u rechtsaf naar de Johannes
Camphuysstraat en direct schuin linksaf naar de Hasebroekstraat.
Kijk op www.ns.nl voor de treintijden en op www.ov9292.nl voor een algemeen
reisadvies.


Bus
Vanaf Utrecht Centraal Station (stadsbussen) neemt u buslijn 5 richting
Kanaleneiland. U stapt halverwege de Vleutenseweg uit, halte Hasebroekstraat.
Ook de lijnen 27, 28, 37, 38 en 39 stoppen op de halte Hasebroekstraat. Voor de
dienstregeling van de buslijnen kijkt u op www.gvu.nl.



Auto
Vanuit zuidelijke richting en vanaf de A12: Vanaf de A2 neemt u afslag 8-knooppunt
Oudenrijn naar de N198 richting Centrum. Sla rechtsaf naar de Dominee Martin
Luther Kinglaan en vervolgensn linksaf richting Pijperlaan. U gaat alsmaar rechtdoor
op de Pijperlaan. De weg gaat over in de Joseph Haydnlaan, de Lessinglaan en
tenslotte de Spinozaweg. Op het kruispunt met de Vleutenseweg slaat u rechtsaf.
Vervolgens gaat u bij het tweede stoplicht linksaf de Johannes Camphuysstraat in
en direct rechtsaf naar de Busken Huetstraat. Neem de 1e afslag links, de
Bakhuizen van den Brinkstraat op en wederom de 1e afslag links, de
Hasebroekstraat op.

Vanuit noordelijke richting: Vanaf de A2 neemt u afslag 6-Maarssen naar N230
richting Ring Utrecht(noord)/Vleuten. U neemt de afslag 'S-Hertogenbosch links op
de E35/A2 richting Maastricht. Neem afslag 7 richting Het Zand/Parkwijk en sla
rechtsaf naar de Soestwetering. Neem op de rotonde de 2e afslag naar Verlengde
Vleutenseweg. Vervolg de weg welke overgaat in de Vleutenseweg, over de brug.
De weg maak een flauwe bocht naar rechts en vervolgens een flauwe bocht naar
links. Steek het drukke kruispunt over om op de Vleutenseweg te blijven. Sla
vervolgens linksaf naar de Johannes Camphuysstraat in en direct rechtsaf naar de
Busken Huetstraat. Neem de 1e afslag links, de Bakhuizen van den Brinkstraat op en
wederom de 1e afslag links, de Hasebroekstraat op.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de straat. Let op: betaald parkeren!

Plattegrond

