Routebeschrijving
Van Schijndelhuis Utrecht

Per openbaar vervoer
Wandelroute vanaf Centraal Station (minder dan 10 minuten)
Boven aangekomen in de stationshal loopt u richting Uitgang Centrum Hoog Catharijne.
In de stationstraverse, nog vóór u Hoog Catharijne ingaat slaat u rechtsaf de eerste traverse
in richting Streekbussen. Na de roltrap gaat u beneden linksaf en steekt het spoor van de
sneltram over en loopt u aan de overkant van de straat naar rechts langs de fietsenstalling
Stationsplein. Op de hoek aangekomen slaat u linksaf (Moreelsepark). Bij de verkeerslichten
oversteken (volg de roodbruine bordjes Museumkwartierroute). Bij de tweede verkeerslichten weer oversteken naar de Mariaplaats. Aan het eind van de straat slaat u rechtsaf en volgt
het bordje in de richting van RonDom. U slaat linksaf de Zadelstraat in en ziet aan het eind de
Domtoren. U loopt er onderdoor en vervolgt uw weg links van de kerk in de richting van de
Pieterskerk. In de Voetiusstraat steekt u Achter St. Pieter over en loopt het Pieterskerkhof
op. Rechts passeert u het Venduehuis Utrecht en dan volgt de Pieterskerk. Hier slaat u
rechtsaf het doodlopende plein op. Bij het gestreepte huis moet u zijn. Het Van Schijndelhuis
ligt erachter op een binnenterrein. De ingang is bij de glazen deur met strepen.
Per bus vanaf het Centraal Station (minder dan 10 minuten)
De bussen 3, 4, 8 en 11 stoppen op het Janskerkhof, op 2 minuten loopafstand van het
Pieterskerkhof. Sla rechtsaf en loop richting Polman’s Huis. Vervolg de weg en ga linksaf tot
het kruispunt Pieterskerkhof Achter St. Pieter. Sla linksaf en loop rechtdoor tot u om de hoek
op het plein het gestreepte voorhuis ziet bij nummer 8, het Van Schijndelhuis.
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Per auto
Onderstaand volgt eerst een routebeschrijving naar Utrecht Centrum vanuit verschillende
richtingen. Afhankelijk van waar u vandaan komt kunt u vervolgens Route A of Route B
volgen tot de parkeergarage Springweg. Tenslotte is de wandelroute naar het Van Schijndelhuis beschreven.
Parkeren
U kunt het beste parkeren in garage Springweg op zo’n 7 minuten lopen van het Van Schijndelhuis. Voor een routeplanner kunt u het adres Strosteeg 2, 3511 NE te Utrecht gebruiken.
Vanuit Amsterdam (A2)
Neem afrit 8 richting Centrum, Jaarbeurs, Kanaleneiland. Bij de verkeerslichten gaat u
links richting Centrum, Jaarbeurs, Kanaleneiland. Zie verder beschrijving route A.
Vanuit Rotterdam en Den Haag (A12)
Neem afslag Utrecht (West), Centrum. Volg Ring Utrecht (West), Centrum en neem
afrit 8 richting Centrum, Jaarbeurs, De Meern. Bij de verkeerslichten gaat u rechts
richting Centrum Jaarbeurs. Zie verder beschrijving route A.
Vanuit Amsterdam (A1) en Hilversum (A27)
Volg de A27 richting Utrecht en vervolgens Ring Utrecht, Jaarbeurs. Vervolg daarna
Rijnsweerd UMC. U neemt de afslag Rijnsweerd. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf richting
Stadion en Lunetten. Daarna neemt u de afslag Stadion, Centrum. Bij de verkeerslichten gaat
u rechtsaf richting Centrum. Zie verder beschrijving route B.
Vanuit Arnhem (A12)
Neem afslag Ring Utrecht, Hilversum, ‘s-Hertogenbosch (afrit 16 t/m 18. Volg de Ring Utrecht
(Zuid), Jaarbeurs, Centrum. Neem afrit 18, Hoograven, Lunetten. Bij de verkeerslichten op de
rotonde gaat u rechtsaf richting Stadion, Rijnsweerd. Neem afslag Stadion, Centrum. Na de
afslag houdt u links aan. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf onder het viaduct door en
vervolgens rechtdoor richting Centrum. Zie verder beschrijving route B.
Vanuit Eindhoven en Den Bosch (A2)
Volg de A2 tot knooppunt Everdingen. Hierna volgt u de A27 richting Utrecht, Hilversum.
Volg verder routebeschrijving vanuit Breda (A27).
Vanuit Breda (A27)
Volg de A27 en neem de afslag Ring Utrecht (Zuid), Jaarbeurs, Centrum en daarna de afslag
Hoograven, Lunetten (afrit 18). Bij de verkeerslichten op de rotonde gaat u rechtsaf richting
Stadion, Rijnsweerd. Neem de afslag Stadion, Centrum. Na de afslag houdt u links aan.
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf onder het viaduct door en vervolgens rechtdoor richting
Centrum. Zie verder beschrijving route B.

Vanuit Amersfoort (A28)
Volg de A28 richting Utrecht tot knooppunt Rijnsweerd. U volgt de richting Centrum,
Rijnsweerd. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf richting Stadion, Lunetten. Neem daarna
de afslag Stadion, Centrum. Bij de verkeerslichten rechtsaf, richting Centrum. Zie verder
beschrijving route B.
ROUTE A naar garage Springweg
U kruist het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij de verkeerslichten steeds rechtdoor, u volgt de
borden richting Centrum, Jaarbeurs. Vervolgens richting Centrum. Na het spoorviaduct gaat
u rechtsaf richting Station, Centrum. U neemt de afslag Station. Bovenaan de verkeerslichten
slaat u linksaf (dit komt neer op een wijde U-bocht, dus 2 x links en dan vlak daarna (± 15 m)
rechts. Aan het eind blijft u de weg volgen met de bocht mee naar rechts. U ziet nu de
P-borden die verwijzen naar parkeergarage Springweg.
ROUTE B naar garage Springweg
U gaat rechtdoor tot de T-splitsing met verkeerslichten. Hier gaat u linksaf richting Centrum.
Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor richting Centrum, Maarssen. U blijft de Catharijnesingel volgen. Bij stoplichten rechtsaf richting Centrum, Maarssen. Catharijnesingel volgen.
Na enkele verkeerslichten rechts aanhouden richting Station. Bij verkeerslichten gaat u
rechtsaf en daarna blijft u de weg volgen, met de bocht mee naar rechts. U ziet nu de P-borden
die verwijzen naar parkeergarage Springweg.
Wandelroute vanaf parkeergarage Springweg
Vanuit garage Springweg loopt u via de ‘Uitgang Lijnmarkt’ via een onderdoorgang de
Oude Gracht op. Wanneer u meteen links de gracht oversteekt en linksaf slaat bent u op
’t Wed. U gaat rechtsaf en de eerste straat links. U staat dan op het Domplein. Aan het eind
slaat u rechtsaf en loopt u via Voetiusstraat naar het Pieterskerkhof. Na de kerk aan uw
rechterhand slaat u rechtsaf en ziet u op nummer 8 het voorhuis met de gestreepte gevel.
De glazen deur is de ingang van het Van Schijndelhuis, dat op het binnenterrein gesitueerd is.

