ROUTE BESCHRIJVING DIETISTENPRAKTIJK LYDIA SCHOTEMA:
Diëtistenpraktijk Lydia Schotema
Postbus 317
3400 AH IJsselstein
Bezoekadres:
Panoven 13 – 15
3401 RA IJsselstein
Auto:
Komende vanuit Den Haag/Arnhem via de A12 richting Den Bosch de A2 op rijden.
Komende vanaf de A2 vanuit Utrecht/Amsterdam/Den Haag/Arnhem:
Optie A:
Afslag IJsselstein.
(Utrechtseweg) Bij de stoplichten rechtdoor.
Bij het 2e stoplicht linksaf (voor het Total benzinestation) de Beneluxweg op.
De (Benelux)brug over en direct na de brug rechts af. De weg volgen met de bocht mee.
U rijdt dan al op de Panoven. Na ± 300 meter is aan uw rechterhand een wit pand op de hoek.
De praktijk vindt u op nummer 13. U kunt links (betaald)parkeren (Anna van Burenstraat).

Optie B:
Afslag IJsselstein. Bij de stoplichten rechtdoor.
Bij de volgende 2 stoplichten rechtdoor. (Utrechtseweg)
Aan de linkerkant ziet u een Total benzinestation.
Sla na ± 50 meter links af (Turfschouw) tussen de huizen door. Bij T-splitsing rechtsaf en met de weg
mee rijden. (Hazenveld)
Links ziet u een parkeerterrein (Hazenveld). Hier parkeren. Let op: het is hier betaald parkeren.
Loop over de groene ophaalbrug en ga direct over de brug linksaf de Panoven op.
Na ongeveer 100 meter is de praktijk aan de linkerkant in het witte gebouw nummer 13.

Komende vanaf de A2 vanuit Den Bosch:
Afslag IJsselstein. Boven aan de afrit bij de stoplichten linksaf richting IJsselstein.
Met de weg mee rijden tot de volgende stoplichten:
Ga bij deze stoplichten rechts af (Utrechtseweg).
Optie A:
Bij het 2e stoplicht linksaf (voor het Total benzine station) de Beneluxweg op.
De (Benelux)brug over en direct na de brug rechts af. De weg volgen met de bocht mee.
U rijdt dan al op de Panoven. Na ± 300 meter is aan uw rechterhand een wit pand op de hoek.
De praktijk vindt u op nummer 13. U kunt links (betaald)parkeren (Anna van Burenstraat).

Optie B:
Bij de volgende 2 stoplichten rechtdoor. (Utrechtseweg)
Aan de linkerkant zie je een Total benzine station.
Sla na ± 50 meter links af (Turfschouw) tussen de huizen door. Bij T splitsing rechtsaf en met de weg
mee rijden. (Hazenveld)
Dan ziet u links een parkeerplaats(Hazenveld). Hier parkeren. Let op: het is hier betaald parkeren.
Loop over de groene ophaalbrug en ga direct over de brug linksaf de Panoven op.
Na ongeveer 100 meter is de praktijk aan de linkerkant in het witte gebouw nummer 13.

Openbaar vervoer:
Vanuit Utrecht Centraal kunt u de sneltram naar IJsselstein nemen.
Bij halte “Hooghe Waerd” uitstappen.
Tramrails oversteken richting centrum IJsselstein. (Poortdijk).
Poortdijk af lopen tot over de ophaalbrug.
Direct na de ophaalbrug linksaf de Panoven op lopen.
Na ongeveer 100 meter is de praktijk aan de linkerkant in het witte gebouw nummer 13.

