
Routebeschrijving naar het Utrechts Yogacentrum                 

Met de Bus: lijn 8 naar Tuindorp Oost
Vanaf Centraal Station Utrecht met de bus * naar halte Janskerkhof. Vanaf daar is 
het 5 minuten lopen. Na de Janskerk linksaf de Drift oplopen en de gracht volgen. 
Bij stoplichten rechtdoor het water blijven volgen (de Plompetorengracht). Aan het 
einde linksaf de Van Asch van Wijckskade op. Het Utrechts Yogacentrum bevindt 
zich na 50 meter aan uw linkerhand.
* Via het janskerkhof rijden o.a. stadsbus 8 of 2, streekbus 28, 50, 52, 74, 77.

Wandelroute vanaf Utrecht CS (circa 15 minuten).
In het NS station volgt u uitgang "Centrum". U loopt door Hoog-Catharijne: het Radboudkwartier 
(richting Vredenburg aanhouden). Neem de uitgang Vredenburg/Clarenburg. Buiten hebt u aan uw 
linkerhand het plein Vredenburg. Steek dit plein schuin over. U komt nu bij een  kruispunt, met de 
winkels C&A en Bijenkorf.
U gaat rechtsaf de Lange Viestraat in. Deze gaat over in de Potterstraat. U komt nu op het Neude. 
Hier gaat u schuin links de Voorstraat in. 
Neem nu de 5e straat (alle stegen meegeteld) links; de Wijde Begijnestraat. 
Aan het einde van de Wijde Begijnestaat gaat u rechts de Van Asch Van Wijckskade op. 
Het Utrechts Yogacentrum bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

Met de auto vanuit Amsterdam
A2 afrit 6 (Maarssen/Utrecht Noord N230). De Zuilense Ring (N230) volgen richting Hilversum. 
Bij 1e en 2e rotonde rechtdoor. 
Bij de 3e rotonde rechtsaf richting Tuindorp (Darwindreef). 
Bij de volgende rotonde (na ca. 1.5 km) rechtdoor, de Blauwkapelseweg op. 
Verder: zie de beschrijving vanuit Amersfoort, bij "Vervolgens", vanaf "Blauwkapelseweg op".

Met de auto vanuit Hilversum
Op de A27 afrit 30 (Veemarkt) nemen. 
Onderaan afrit rechts, richting Utrecht-stad/centrum. 
Verder: zie de beschrijving vanuit Amersfoort, bij "Vervolgens".

Met de auto vanuit Arnhem
Op de A12 afslag Amersfoort / Hilversum (A27) volgen. Afrit 30 (Veemarkt) nemen. 
Onderaan afrit links, richting Utrecht-stad/centrum.
Zie verder: de beschrijving vanuit Amersfoort, bij "Vervolgens".

U komt met de auto vanuit Den Haag of Rotterdam
Op de A12, Amersfoort / Hilversum (A27) volgen. Afrit 30 (Veemarkt) nemen. 
Onderaan afrit links, richting Utrecht-stad/centrum.
Zie verder: de beschrijving vanuit Amersfoort, bij "Vervolgens".

Met de auto vanuit 's-Hertogenbosch
Op de A2, bij het knooppunt Everdingen, afslag naar de A27 nemen richting Utrecht. 
Afrit 30 (Veemarkt) nemen. Onderaan afrit links, richting Utrecht-stad/centrum.
Zie verder: de beschrijving vanuit Amersfoort, bij "Vervolgens".

Met de auto vanuit Amersfoort
Afslag Hilversum (A27) nemen; direct daarna afrit 30 (Veemarkt) nemen. 
Onderaan afrit links, richting Utrecht-stad/centrum. 

Vervolgens: 1e rotonde rechtdoor (Kardinaal de Jongweg). 
Bij de volgende rotonde (Eykmanplein), linksaf Blauwkapelseweg op.
Eerste stoplichten rechtdoor. 
Tweede stoplichten rechtsaf, de Wittevrouwensingel op.
Op de rotonde linksaf, het water over, de Noorderstraat in. 
Aan het einde van de Noorderstraat, linksaf de Van Asch van Wijckskade op. 
Na 200 meter aan uw rechterhand vindt u het Utrechts Yogacentrum.
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Terug naar de website van het Utrechts Yogacentrum? Klik hier.
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