
Routebeschrijving Tio Utrecht 
Oudenoord 2 
3513 ER Utrecht 
 
Openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht C.S. loopt U door Hoog Catharijne naar de uitgang Vredenburg. Dan gaat U 
linksaf het Vredenburg op. U steekt bij de Bijenkorf over de Sint Jacobsstraat in (met de 
Bijenkorf aan Uw rechterhand) en na ca. 500 m ziet U links aan de overkant van de 
Monicabrug de Tio-vestiging. 

U kunt ook een stadsbus naar de halte Oudenoord nemen. OV-info 0900-9292 en 
www.9292.nl. 

Auto 

Vanaf de A28/ A27 neemt U de afslag Veemarkt en U volgt de borden richting Centrum. Bij 
de rotonde gaat U rechtdoor op de Kardinaal de Jongweg. U volgt de Kardinaal de Jongweg 
en gaat linksaf de Talmalaan op, deze gaat over in de Draaiweg vervolgens David van 
Mollemstraat. Aan het eind van de David van Mollemstraat linksaf het Oudenoord op en U 
treft Hogeschool Tio aan Uw rechterhand bij het 2e stoplicht. 

Vanaf de A2 (vanuit Amsterdam) neemt U afslag 7 Oog in Al en volgt U de borden richting 
Centrum. U gaat rechtsaf de Wolfgang Pauliweg op, deze gaat over in Vleutensebaan en 
Vleutenseweg. Linksaf naar de Thomas à Kempisweg, deze gaat over in de Cartesiusweg, 
Sint-Josephlaan en Marnixlaan. Bij de rotonde gaat U rechtsaf de Royaards van Den 
Hamkade op die met een bocht naar links overgaat in de Ahornstraat. De wijk Ondiep (met 
gratis parkeren) ligt daarbij links van U. Rechtsaf naar de Nijenoord. Deze weg gaat over in 
het Oudenoord. Aan uw rechterhand ziet u Tio Utrecht.  

Vanaf de A12 neemt U de afslag Kanaleneiland en volgt U de borden Centrum. Na de 
Jaarbeurs rechts aanhouden. Volgt de weg onder het spoor door. Na 500 meter rechtsaf 
naar Parkeergarage Paardenveld. Na ongeveer 800 meter links op de hoek Hogeschool Tio. 

Utrecht & parkeergelegenheid 

Parkeren is mogelijk in parkeergarage Paardenveld. Hier zijn kosten aan verbonden. De 
parkeergarage is op loopafstand van Tio en 24 uur per dag geopend. 

Alternatief zijn er parkeerterreinen bij de flat bij Oudenoord 134-292 en aan de 
Stroomstraat (bij Oudenoord 330). Ook hier zijn kosten aan verbonden. 

Gratis parkeren is mogelijk in de wijk Ondiep, ten noorden van de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort aan het eind van het Oudenoord. (ca 15 min lopen naar Tio, of ca. 2 min met 
bussen lijn 6, 7 en 27. Uitstappen op halte Oudenoord en dan nog ca 1 minuut lopen). 

 

http://www.9292.nl/
http://www.paardenveld.nl/
http://paardenveld.nl/tarieven/
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