Routebeschrijving Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht, Nederland
Per Auto
Het Academiegebouw is met de auto moeilijk te bereiken en het aantal parkeerplaatsen in de
omgeving is beperkt. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen in de buurt. De dichtstbijzijnde
parkeergarages vindt u aan de Springweg of bij het treinstation aan de Catharijnesingel en de
Rijnkade.
Komend vanuit de richting A12/A2
U neemt de afslag Utrecht, vervolgens afslag Utrecht/Jaarbeurs en Jaarbeurs/Centrum.
U komt het centrum binnen via de Graadt van Roggeweg. U volgt de route P Centrum.
Wanneer u de Daalsetunnel ziet (onder het spoor door) gaat u bij de stoplichten rechtsaf.
U houdt dan rechts aan (dus gaat niet de tunnel in) en gaat bij de volgende stoplichten rechtdoor, onder
de Hoog Catharijne Traverse door. Bij P Springweg slaat u linksaf en gaat direct weer rechtsaf. U volgt de
weg en voorbij de bocht naar rechts volgt u nog steeds P Springweg (navigatie-adres: Strosteeg). U rijdt
vanzelf de parkeergarage in.
De parkeergarage Springweg aan de Springweg is dag en nacht geopend.

U vervolgt uw weg te voet. U verlaat de parkeergarage richting Oude Gracht. Op de Oude
Gracht gaat direct voor u de brug over en over de brug linksaf. Op Het Wed gaat u rechtsaf en
komt u op het Domplein. Hier is het Academiegebouw.
Komend vanuit de richting A27/A28
U neemt de afslag Rijnsweerd en vervolgens de route P Centrum West. U volgt deze route over
de Rubenslaan, Maliesingel en de Catharijnesingel. Halverwege de Catharijnesingel ziet u P
Springweg. Indien u een navigatiesysteem heeft kan u het beste navigeren op het adres
Strosteeg. De parkeergarage Springweg aan de Springweg is dag en nacht geopend.
U vervolgt uw weg te voet. U verlaat de parkeergarage richting Oude Gracht. Op de Oude
Gracht gaat direct voor u de brug over en over de brug linksaf. Op Het Wed gaat u rechtsaf en
komt u op het Domplein. Hier is het Academiegebouw.
Per Openbaar Vervoer
U reist naar Utrecht CS. U neemt de buslijn 2 die stopt op Domplein of Buslijn 3, 5, 9 of 11 Halte
Janskerkhof. U loopt via de Korte Jansstraat (richting Domtoren) en de Domstraat. Vervolgens
rechtsaf en dan linksaf. U komt dan op het Domplein.
Wandelroute vanaf Centraal Station
U gaat de stationshal in en loopt richting Hoog Catharijne, bij de ABN AMRO rechtsaf en bij de
Albert Heijn vervolgens linksaf en naar buiten. Onderaan de roltrap linksaf, u steekt de
Catharijnebaan over en loopt vervolgens de Mariaplaats in (langs “Stairway to Heaven” aan uw
linkerhand). Aan het eind even naar rechts en meteen weer naar links (Zadelstraat). U loopt
onder de Domtoren door, steekt de straat over en op het plein rechts in de hoek staat het
Academiegebouw.

Plattegrond
Een duidelijke plattegrond van de binnenstad is te vinden op de site van de Universiteit Utrecht
(www.uu.nl) en dan onder “De Universiteit”  “Wie, wat, waar”. Hier vindt u ook internetlinks
die u helpen om de route te bepalen naar het Akademiegebouw.

