
Routebeschrijving naar Jeugdtheaterhuis De Berenkuil, Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht 

 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

Vanaf Utrecht CS (‘Centrumzijde’) rijden er verschillende bussen die je kunt nemen.  

Plan je reis op: http://www.u-ov.info/plan-mijn-reis/reisplanner Uitstaphalte: Oorsprongpark.  

De reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten. (Zie onderstaande kaartje voor route vanaf de bushalte). 

 

 

 

Lopend of fietsend vanaf Utrecht Centraal (Wandeltijd ongeveer 25 minuten): 

Het stationsgebied is de komende jaren een bouwwerf. Volg zo mogelijk bewegwijzering naar Muziekcentrum 

Vredenburg of vraag de weg naar het Vredenburg. 

U wandelt langs het Vredenburg en winkelcentrum La Vie (Lange Viestraat), richting Oudegracht. Vervolgens 

steekt u de Oudegracht over (Potterstraat). 

Bij het plein Neude ziet u links het beeld De Haas. U gaat daar linksaf de Voorstraat in. 

Bij de City bioscoop rechtdoor de Wittevrouwenstraat in en over de brug van de Wittevrouwensingel rechtdoor de 

Biltstraat in. 

Na de stoplichten en het kinderdagverblijf vindt u aan uw linkerhand Jeugdtheaterhuis De Berenkuil 

 

MET DE AUTO (betaald parkeren! Zie onder). 

 

Vanuit Hilversum: 

A27 richting Utrecht. 

Volg afrit 30 (Veemarkt) en sla onderaan rechtsaf. 

Op rotonde driekwart links (Sartreweg). 

Op rotonde direct rechts. 

U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang en stoplichten vindt u aan de rechterkant. Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. 

Vanuit Amersfoort: 

A28 richting Utrecht. 

Volg bij knooppunt Rijnsweerd > Utrecht Centrum. 

Bij stoplichten rechtsaf (Waterlinieweg). 

Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat.  

U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang en stoplichten vindt u aan de rechterkant Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. 

 

 

 



Vanuit Arnhem: 

A12 richting Den Haag. 

Bij Utrecht volg afrit 18 Hoograven / Lunetten / Houten / Nieuwegein en rij onderaan afrit rechtsaf (Waterlinieweg). 

Bij eerste stoplichten (A27 / A28) rechtdoor.  

Bij tweede stoplichten (Rijnsweerd) rechtdoor.  

Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat. 

U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang en stoplichten vindt u aan de rechterkant Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. 

 

Vanuit Den Bosch: 

A2 richting Amsterdam. 

Volg bij knooppunt Everdingen richting Amersfoort A27. 

Volg bij knooppunt Rijnsweerd >Utrecht Centrum A28. 

Bij stoplichten rechtsaf (Waterlinieweg). 

Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat. 

U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang en stoplichten vindt u aan de rechterkant Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. 

 

Vanuit Den Haag, Amsterdam, Breda: 

Vanuit Den Haag: A12 richting Arnhem. 

Vanuit Amsterdam: A2 richting Den Bosch. 

Vanuit Breda: A27 richting Utrecht. 

Volg bij verkeersplein Oudenrijn richting Arnhem (A12). 

Volg afrit 18 Hoograven / Lunetten / Houten / Nieuwegein en rij onderaan afrit linksaf onder de snelweg door en 

voeg rechts uit (Waterlinieweg). 

Bij eerste stoplichten (A27 / A28) rechtdoor. 

Bij tweede stoplichten (Rijnsweerd) rechtdoor. 

Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat. 

U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang en stoplichten vindt u aan de rechterkant. Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. 

 

Parkeren en Bereikbaarheid Utrecht 

In de omgeving van de Berenkuil is alles betaald parkeren. Behalve op zondag, in een deel van het gebied 

is er wel betaald parkeren op koopzondagen! 

 

Een stukje lopen naar de Berenkuil, maar aanmerkelijk goedkoper, is  Parkeergarage De Grifthoek: 

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=111413   

De ingang van deze parkeergarage is aan de Wittevrouwensingel 96.  

Dagtarief, zie bovenstaande website. Hier staat ook een routebeschrijving naar de parkeergarage.  

Routebeschrijving vanaf deze parkeergarage naar De Berenkuil: Steek bij de parkeergarage de weg over en loop 

de  Wittevrouwensingel af. Bij de kruising met stoplichten ga je linksaf de Biltstraat in.  

Lees boven verder bij: Lopend of fietsend vanaf Utrecht Centraal Station.  

Een combikaartje P+R (voor Parkeren en Reizen) kost (jaar 2014) € 5,00. Hiervoor kun je de auto een hele 
dag parkeren. En met bus en/of sneltram naar het centrum en weer terug.  
Je kunt verschillende buslijnen nemen. Uitstappen halte Oorsprongpark (zie kaartje met route vanaf de bushalte 
boven). Vanaf PR Westraven kun je de sneltrein naar Utrecht nemen en op Utrecht CS overstappen op de bus. 
Meer informatie: www.slimutrechtin.nl  
Let op, voor wie hier eerder gebruik van heeft gemaakt; P+R Veemarkt is opgeheven!  

Goede reis! 
 
 
 
 

Pauzes tijdens de lessen 

In de foyer van De Berenkuil kunnen tijdens de pauzes zelf meegebrachte etenswaren genuttigd worden. Er zijn 
hier echter geen consumpties te koop. Er is een keuken waar we zelf koffie en thee kunnen zetten. 
Cursus- en workshopdeelnemers wordt gevraagd om beurten de koffie en thee te zetten.  
Op de Biltstraat, ongeveer 10 minuten lopen vanaf De Berenkuil, zijn een supermarkt en een groene winkel 
gevestigd.  


