
Routebeschrijving De Agenda, 26 mei  

 

 

Naar het Stadhuis: 

Het Stadhuis (Korte Minrebroederstraat 2) is op loopafstand van Utrecht Centraal station. U verlaat 

Hoog Catharijne via in/uitgang Achter Clarenburg (via de roltrappen bij de V&D). U loopt rechtdoor 

en gaat vervolgens rechtsaf de Lange Elisabethstraat in. Deze gaat over in de Steenweg. Aan het 

einde slaat u linksaf (Choorstraat). U vindt het stadhuis aan uw rechterzijde. 

 

 

Naar Stad der Blinden – Theater Utrecht: 

De voorstelling Stad der Blinden wordt gespeeld op locatie: Elektronweg 24. I.v.m. beperkte 

parkeermogelijkheden wordt aangeraden met openbaar vervoer of de fiets te komen. Vanaf het 

Stadhuis is de speellocatie het gemakkelijkst te bereiken per fiets. We raden je daarom aan om op de 

fiets te komen naar De Agenda (en bijvoorbeeld een OVfiets te huren).  

 

Fiets 

Vanaf het Stadhuis zal speciaal voor deelnemers van De Agenda om 19.45u een ‘fiets-gids’ van 

SPRING vertrekken met wie u kunt meefietsen naar de voorstellingslocatie. 

 

Vanuit Utrecht Centrum volgt u de fietsborden Woerden/Vleuten. Bij de Douwe Egbertsfabriek gaat 

u de gele brug over het Amsterdam-Rijnkanaal over. Na de brug gaat u meteen links de fietshelling af 

en fietst u in een bocht onder de gele brug door. Vervolg uw weg nog zo’n 100 meter tot aan de 

speellocatie op nummer 24. Er tegenover is voldoende ruimte om uw fiets te stallen. 

 

Openbaar vervoer 

Optie 1: 

Vanaf het Stadhuis loopt u terug naar het Centraal Station.(10 min) Loop naar de Jaarbeurszijde van 

het station (dit kan binnendoor, reken ca. 5 min.) Vanaf het Centraal Station Utrecht Jaarbeurszijde 

rijdt bus 37 in ruim 10 minuten naar halte Thoriumweg. Vanaf de Thoriumweg is het 5 minuten lopen 

naar Elektronweg 24 (loop de Atoomweg af, deze gaat over in de Elektronweg) 

 

19:32u vertrek Jaarbeurszijde  19:41u aankomst Thoriumweg 

20:02u vertrek Jaarbeurszijde  20:11u aankomst Thoriumweg 

 

Optie 2: 

Vanaf het Stadhuis loopt u naar bushalte Janskerkhof (loop de Korte Minrebroederstraat uit, steek de 

Korte Jansstraat over en ga linksaf richting Nobelstraat; de halte bevindt zich op de Nobelstraat). 

Vanaf halte Janskerkhof vertrekt bus 28 richting Vleuten, deze rijdt in ca. 25 minuten naar halte 

Vredenburg Leidsche Rijn. Vanaf hier is het 10 minuten lopen naar de speellocatie. Let op: deze 

looproute gaat grotendeels over een weg zonder stoep.  

 

19:22u vertrek Janskerkhof  19:44u aankomst Vredenburg Leidsche Rijn 

19:32u vertrek Janskerkhof  19:54u aankomst Vredenburg Leidsche Rijn 

19:43u vertrek Janskerkhof  20:05u aankomst Vredenburg Leidsche Rijn 


