ROUTEBESCHRIJVING

GEERTEKERK

OPENBAAR VERVOER
Wandelroute vanaf Centraal Station (< 15 minuten)
De Geertekerk ligt op 15 minuten loopafstand van het Centraal
Station.
In de centrale stationshal volgt u de borden Centrum/Hoog
Catharijne.
U gaat bij winkel de Blokker rechts richting Godebaldkwartier.
Volg deze winkelpassage die leidt naar uitgang Moreelse
Park/Catharijnesingel.
Onder aan de roltrappen gaat u links af, u ziet de Dom.
U loopt over het viaduct tot aan de Rijnkade, ga daar naar rechts.
Volg steeds de weg rechtdoor via Willemsplantsoen en Geertebolwerk.
U passeert hotel Karel V.
Steek de Lange Smeestraat over en vervolg via de Pelmolenweg.
Na 200m treft u de Geertekerk aan uw linkerhand.
.
PER AUTO
U kunt het beste parkeren in garage Springweg, gelegen op minder dan
tien minuten van de Geertekerk. Indien u een navigatiesysteem
gebruikt, voert u ‘Mariaplaats’ in en volgt u vanaf daar de Pborden.
Onderstaand volgt eerst een beschrijving naar Utrecht centrum vanuit
verschillende richtingen. Afhankelijk van vanuit welke richting u
komt volgt u vervolgens Route A of Route B tot parkeergarage
Springweg. Tenslotte is de wandelroute vanaf de garage tot de
Geertekerk beschreven.
Vanuit Amsterdam (A 2):
Kies ter hoogte van Maarssen Ring Utrecht, afslag 6, 7 ,8.
Volg richting ’s Hertogenbosch door de tunnel.
Neem afrit 8 Utrecht, Jaarbeurs.
Zie verder beschrijving route A.
Vanuit Rotterdam en Den Haag (A12):
Vanuit Rotterdam en Den haag (A12): (deze heb ik nog niet gereden,
komt binnenkort)
Neem afslag Utrecht (West), Centrum.
Volg Ring Utrecht (West), Centrum en neem afrit 8 richting Centrum,
Jaarbeurs. Bij de verkeerslichten gaat u richting Centrum Jaarbeurs.
Zie verder beschrijving route A.
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Vanuit Amsterdam (A1) en Hilversum (A27):
Volg de A 27 richting Utrecht en vervolgens Ring Utrecht, Jaarbeurs.
Volg daarna Rijnsweerd AZU. U neemt de afslag Rijnsweerd. Bij de
verkeerslichten gaat u linksaf richting Stadion, Lunetten. Daarna
neemt u de afslag Stadion, Centrum. Bij de verkeerslichten gaat u
rechtsaf, richting Centrum.
Zie verder beschrijving route B.
ROUTE A naar garage Springweg:
Volg de borden Centrum, Jaarbeurs Vervolgens de borden Centrum-West.
Volg de weg onder het spoorwegviaduct door. Sla meteen daarna
rechtsaf richting Station, Centrum.
Volg de slalom door het bouwterrein van Hoog Catharijne.
Bij het verkeerslicht na V&D (aan uw linkerhand) slaat u linksaf,
richting Mariaplaats.
U ziet 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 garage Springweg:
Vanuit de parkeergarage loopt u terug naar de Springweg via de
Strosteeg.
Ga linksaf de Springweg op, passeer het Springhavertheater.
Loop de Springweg uit, negeer alle afslagen.
Steek de Lange Smeestraat over. U komt uit bij de achterkant van de
kerk. Loop langs de pomp het Geertekerkhof over, om het kostershuis
heen naar de ingang.
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