Routebeschrijving
Adres: Oudegracht 186W, 3511 AL Utrecht
Openbaar vervoer:
Route beschrijving vanaf Utrecht CS:
1. Loop Hoog Catharijne in (volg “Centrum”) en neem uitgang ‘Moreelsepark’.
2. Ga door de draaideuren (naast de HEMA) en neem de roltrappen naar beneden.
3. Buiten aangekomen ga je linksaf.
4. Na ca. 300 meter (je steekt twee maal een weg over) tot je niet meer verder kunt en tegen
een Chinees wok restaurant aanloopt ga je rechtsaf.
5. Na ca 50 meter sla je de eerste straat links in (Zadelstraat). Je loopt nu recht op de
Domtoren af.
6. De Zadelstraat loop je uit tot je bij een brug komt. Over de brug ga je rechtsaf en volg je de
Oudegracht (water aan de rechterhand houden). Op een T-splitsing met veel kroegen (â€™t
Wed) vervolg je de weg, zodat je de Oudegracht aan je rechterhand houdt.
7. Na ca 300 meter ben je bij de volgende brug over de Oudegracht. Pak hier op de hoek de
trap naar beneden (aan je linkerhand heb je een kapper “Hype kappers”). Links om het hoekje,
aan de werf, vind je de workshopruimte. De ingang is na 5 meter onder de trap (186W). Zie
ook onderstaande foto.
Vanaf het station is het ca 10 minuten lopen naar de werfkelder.
Eigen vervoer:
Parkeren kan het beste in parkeergarage “Springweg” in het centrum van Utrecht.
Instelling voor de navigatie: Strosteeg 83, 3511 VR, Utrecht
Vanuit Amerfoort, A28
Volg borden Utrecht-Centrum.
Bij de T-splitsing slaat u linksaf, de Waterlinie weg op.
Daarna neemt u de afslag Stadion.
Beneden bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf. U rijdt helemaal door tot de singel, hier slaat u
linksaf. U rijdt vervolgens rechtdoor (hoofdweg met bochten volgen) en passeert twee
verkeerslichten. Bij het derde verkeerslicht gaat u rechtsaf de Catharijnesingel op.
U volgt de singel. Niet de onderdoorgang nemen. Bij de vierde verkeerslicht slaat u rechtsaf,
richting Mariaplaats. Vanaf hier staat de parkeergarage Springweg aangegeven: P Springweg
Vanuit Amsterdam/Den Bosch, A2
Neem afslag 8 Centrum: volg de borden richting Jaarbeurs.
U blijft deze weg volgen: onder het spoor door en bij de verkeerslichten rechtsaf de
Catharijnebaan op.

U houdt rechts aan en neemt niet de onderdoorgang.
Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf (de Catharijnebaan over met een u-bocht) en
meteen rechtsaf de Mariaplaats op.
Vanaf hier staat de parkeergarage aangegeven: P Springweg.
Vanuit Den Haag/Rotterdam/Arnhem, A12
Neem afslag 18 bij knooppunt Laagraven en volg borden â€˜Utrecht-Oostâ€™
U komt dan op de Waterlinieweg.
Hier neemt u de afslag Stadion.
Bij de stoplichten slaat u linksaf, en gaat onder de snelweg door.
Hier gaat u alsmaar rechtdoor tot aan de singel komt. Hier slaat u linksaf.
U rijdt vervolgens rechtdoor (hoofdweg met bochten volgen) en passeert twee
verkeerslichten.
Bij het derde verkeerslicht gaat u rechtsaf de Catharijnesingel op.
U volgt de singel. Niet de onderdoorgang nemen.
Bij het vierde verkeerslicht slaat u rechtsaf, richting Mariaplaats.
Vanaf hier staat de parkeergarage Springweg aangegeven: P Springweg.
Route van de parkeergarage naar de “workshopruimte”:
– Verlaat de parkeergarage lopend via de achterzijde en loop langs een grote boom, onder
gebouwen door
– Je bent nu aan de Oudegracht. Links van je zie je een brug. Aan de overzijde van de brug
tref je onder kapperszaak “Hair Department” de ingang van “de workshopruimte” (op
werfniveau, aan het water)
– Pak hier op de hoek de trap naar beneden. Links om het hoekje, aan de werf, vind je de
workshopruimte. De ingang is na 5 meter onder de trap (186W). Zie ook onderstaande foto.

