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Adresgegevens  

 

Centraal Museum 

Nicolaaskerkhof 10 

3512 XC Utrecht 

 

De Tuinzaal 

Nicolaasdwarsstraat 14  

3512 XH Utrecht 

 

De Nicolaïkerk 

Nicolaaskerkhof 8 

3512 XC Utrecht 

 

 

Per auto (Centraal Museum, Nicolaaskerkhof, Utrecht) 

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren.  

 

Vanuit Amersfoort, A28: 

Volg op knooppunt Rijnsweerd de borden Utrecht-Centrum. Bij de T-splitsing slaat 

u linksaf (Waterlinieweg). Na 400 m rijdt u de oprit Centrum West op. Beneden bij 

de verkeerslichten slaat u rechtsaf. U rijdt helemaal door (Rubenslaan en 

Venuslaan) tot de singel, hier slaat u bij de stoplichten rechtsaf 

(Tolsteegsingel Ga na 400 m linksaf de Abstederbrug op en ga direct weer links de 

Agnietenstraat in. Als u doorrijdt, ziet u aan uw linkerhand het Nicolaaskerkhof. 

De hoofdingang van het Centraal Museum bevindt zich in de hoek op het 

Nicolaaskerkhof. 

 

Vanuit Amsterdam/ Den Bosch, A2: 

Neem op de A2 afslag Centrum (afslag 8). Nadat u het water over bent gaat u bij 

de stoplichten rechtsaf. Neem na 0.9 km de derde afslag op de rotonde (Koningin 

Wilhelminalaan). Bij de volgende rotonde rijdt u rechtdoor. Na ca. 700 m gaat u 

rechtdoor (rechts aanhouden) de Vondellaan op. Deze volgt u met de bocht naar 

rechts. Aan het eind gaat u linksaf (Briljantlaan) en rijdt u onder het viaduct 

door. Na 450 m gaat u bij een T-splitsing links de Venuslaan op. Volg de 
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Venuslaan in de bocht naar links. Bij het eerste stoplicht slaat u rechtsaf 

(Tolsteegsingel). Ga na 400 m linksaf de Abstederbrug op en ga direct weer links 

de Agnietenstraat in. Als u doorrijdt, ziet u aan uw linkerhand het 

Nicolaaskerkhof. De hoofdingang van het Centraal Museum bevindt zich in de hoek 

op het Nicolaaskerkhof. 

 

Vanuit Den Haag/ Rotterdam/ Arnhem, A12: 

Neem op de A12 afslag Kanaleneiland (Afslag 17). Aan het eind van de afslag gaat 

u linksaf de Europalaan op richting Utrecht-Jaarbeurs. Op de rotonde neemt u de 

eerste afslag (Beneluxlaan). Na 800 m gaat u linksaf de Constant Erzeijstraat op. 

Deze rijdt u helemaal uit (briljantlaan) tot u bij een T-splitsing (Venuslaan) 

komt, hier slaat u links af. Volg de Venuslaan in de bocht naar links. Bij het 

eerste stoplicht slaat u rechtsaf (Tolsteegsingel). Ga na 400 m linksaf de 

Abstederbrug op en ga direct weer links de Agnietenstraat in. Als u doorrijdt, 

ziet u aan uw linkerhand het Nicolaaskerkhof. De hoofdingang van het Centraal 

Museum bevindt zich in de hoek op het Nicolaaskerkhof. 

 

 

Parkeren 

 

P+R Utrecht: gemakkelijk parkeren en voordelig Utrecht in. 
Geen drukte, files, parkeerstress of hoge parkeertarieven. Parkeer uw auto op één 

van de Utrechtse P+R-locaties. De kosten voor een kaartje zijn € 5,00. Hiervoor 

parkeert u de hele dag en reist u met het OV heen en weer naar het centrum. Het 

PR kaartje is geldig voor maximaal 5 personen. 

Meer informatie: www.slimutrechtin.nl 

P+R Utrecht Galgenwaard  
 

Vanuit Amersfoort, A28: 

Vertrek in westelijke richting op de A28, sla linksaf richting Centrum/Stadion/

Lunetten/Galgenwaard en voeg in op Waterlinieweg. Neem de afslag Centrum-West en 

voeg in op de Laan van Minsweerd dan slaat u linksaf naar de Stadionlaan en een 

flauwe bocht naar links om op de Stadionlaan te blijven. U vervolgt de weg naar 

Herculeslaan, sla rechtsaf naar Herculesplein (bij het tankstation). Galgenwaard 

vind zich aan de linkerkant. 

 

Vanuit Amsterdam/ Den Bosch, A2: 

Vertrek in noordwestelijke richting op de A2. U houd rechts aan bij het knooppunt 

Everdingen en volg de borden A27/E311 richting Utrecht/Almere. Houd rechts aan 

bij knooppunt Lunetten en volg de borden A12 richting Den Haag. Volg de borden 

naar Hoograven/Lunetten/houten. Bij de rotonde neemt u de eerste afslag naar 

Waterlinieweg. Hierna neem de aflag richting Galgenwaard (stadion). Zodra u de 

afslag genomen hebt ziet u aan u rechterhand de parkeergarage. 

Vanuit Den Haag/ Rotterdam/ Arnhem, A12: 

Vertrek in oostelijke richting op de A12 naar de afslagen 20-Driebergen. Neem de 

afslag 20-Driebergen naar N225 richting Zeist, sla linksaf bij HoofdstraatN225. 

Vervolgens slaat u links af en voegt in op de A12 richting Utrecht`. Houd links 

aan bij knooppunt Lunetten en volg de borden E311 richting Nieuwegein. Volg de 

borden naar Hoograven/Lunetten/houten. Bij de rotonde neemt u de eerste afslag 

naar Waterlinieweg. Hierna neem de aflag richting Galgenwaard (stadion). Zodra u 

de afslag genomen hebt ziet u aan u rechterhand de parkeergarage. 
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Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83, Utrecht 

Vanuit Amersfoort, A28: 

Volg Utrecht-Centrum. Sla linksaf richting Centrum/Stadion/Lunetten/Galgenwaard 

en voeg in op Waterlinieweg. Daarna neemt u de afslag Stadion. Beneden bij de 

verkeerslichten slaat u rechtsaf. U rijdt helemaal door en komt op de singel 

(links aanhouden bij het stoplicht en de brug over). Hier blijft u de weg volgen 

en blijft langs het water rijden. Bij het derde verkeerslicht gaat u rechtsaf de 

Catharijnesingel op (u kunt hier ook alleen maar rechts afslaan) en u blijft het 

water volgen. Bij het derde verkeerslicht slaat u rechtsaf, richting Mariaplaats. 

Vanaf hier staat de parkeergarage aangegeven. 

 

Vanuit Amsterdam/ Den Bosch, A2: 

Neem afslag 8 Centrum: volg de richting Jaarbeurs. U komt op de weg der Verenigde 

Naties. U blijft deze weg volgen: onder het spoor door (rechts) en bij de eerste 

verkeerslichten rechtsaf de Catharijnebaan op. U volgt deze weg en bij het vierde 

verkeerslicht gaat u linksaf en meteen rechtsaf de Mariaplaats op. Vanaf hier 

staat de parkeergarage aangegeven. 

Let op: er zijn veel bouwprojecten gaande rondom het station waardoor de weg 

anders kan lopen 

 

Vanuit Den Haag/ Rotterdam/ Arnhem, A12: 

Utrecht-Oost volgen (afslag 18 bij knooppunt Laagraven). U komt dan op de 

Waterlinieweg. Hier neemt u de afslag Stadion en slaat linksaf, onder de snelweg 

door. U rijdt helemaal door en komt op de singel (links aanhouden bij het 

stoplicht en over het water). Hier blijft u de weg volgen en blijft langs het 

water rijden. Bij het derde verkeerslicht gaat u rechtsaf de Catharijnesingel op 

(u kunt hier ook alleen maar rechts afslaan) en u blijft het water volgen. Bij 

het derde verkeerslicht slaat u rechtsaf, richting Mariaplaats. Vanaf hier staat 

de parkeergarage aangegeven. 

 

 

Vanaf de parkeergarage kunt u lopend naar het Centraal Museum (zie onderstaand 

kaartje) 

 

 

http://www.goedopweg.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afdeling Evenementen 
 
Postadres 
Postbus 2106 
3500 GC Utrecht 
 
Bezoekadres 
Agnietenstraat 3 
3512 XA Utrecht 

 
 
Contact 
T +31(0)30 2362362 
F +31(0)30 2332006 
M +31(0)6 81010103 
 
evenementen@centraalmuseum.nl 
centraalmuseum.nl 

 

 

 

 

        Centraal station Utrecht 

 

Centraal Museum 
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Per bus (Lijn 2, Museumkwartier) 

 

Utrecht Centraal – Centraal Museum 
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Centraal Museum – Utrecht Centraal 

 
 

 

    

Bron: http://www.u-ov.info/halte/utrecht--bushalte-busstation-oost 


