
 

Routebeschrijving STAP  
Goeman Borgesiuslaan 77, Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Openbaar vervoer: Bus 
 
Vanaf Utrecht Centraal station 

- U loopt naar busstation Centrumzijde. Daar 
neemt u op perron A2 buslijn 3 (richting 
Overvecht). Deze bus rijdt zeer regelmatig en de 
rit duurt ongeveer 7 minuten. 

- Stap uit bij de halte ‘Draaiweg’. 

- Loop 100 meter in de rijrichting van de bus (u 
loopt dan op de Talmalaan).  

- Steek de Talmalaan over bij de kruising met de 
fietsroute.  

- De straat vóór u is de Goeman Borgesiuslaan.  

- Aan uw rechterhand aan het eind van deze straat 
staat een rood/ grijs pand, dit is de ‘Goeman’. 

 
Vanaf Utrecht Overvecht station:  

- Loop in noordwestelijke richting naar de 
Tiberdreef. Sla op de rotonde rechtsaf. Daar vindt 
u het busstation. 

- U neemt lijn 1 (richting Hoograven via 
Overvecht). De bus gaat elke 15 minuten en de 
rit duurt ongeveer 6 minuten. Stap uit bij de halte 
‘Adelaarstraat’. 

- U bent dan bij de molen en slaat de Merelstraat 
in (houdt de molen aan uw linkerhand)  

- U loopt de Merelstraat uit.  

- U komt op de Draaiweg. Voor u links ziet u een 
oversteekplaats met voetgangerslicht, waar u de 
Draaiweg oversteekt. 

- De straat voor u (met groenstrook aan de 
rechterkant) is de Goeman Borgesiuslaan.  

- Aan het eind van deze straat aan de rechterkant 
staat een rood/ grijs pand, dit is de ‘Goeman’. 

 
U kunt zich melden bij de receptie en dan wordt u door 
ons opgehaald. 

U komt met de auto 
Wanneer u een navigatiesysteem gebruikt, kunt u het beste ‘Utrecht, Oudlaan 4’ als eindbestemming 
invoeren. Wij zitten in het grote grijze gebouw (met rood) aan het einde van de Oudlaan.  

- Neem bij Utrecht de Ring Oost op de A27. 

- Neem afslag 30: ‘Veemarkt’ en volg de Kardinaal de Jongweg en rijd deze uit 

- Ga daarna op de T-splitsing richting ‘Centrum West’, dit is linksaf de Talmalaan in 

- Neem daarna de eerste weg rechts, de Willem Dreeslaan 

- Ga vervolgens de eerste weg links, dit is de Oudlaan. 

- Aan het eind van deze straat staat ons pand de ‘Goeman’. 

- Bij de slagboom van het parkeerterrein kunt u informeren of er plaats is. 

- Zo niet kunt u (betaald) parkeren in de omliggende straten.  

U kunt zich melden bij de receptie en dan wordt u door ons opgehaald. 
 
Kunt u ons niet vinden? Bel ons dan via 030-6565 041.  

 

 


