Routebeschrijving Bouwstraat
De Bouwstraat ligt in de wijk Wittevrouwen en is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer, bushaltes op de Biltstraat of Kleine Singel.
Met de auto:
Vanuit Amsterdam (A2) neem je afrit 6 Maarssen en volg je de N230 (Zuilense Ring) richting
Maarssen en later houd je Hilversum aan. Je wordt via de noordelijke ring Utrecht in geleid.
Je passeert twee rotondes, daarna houd je bij de tweede verkeerslichten rechts aan. Je rijdt
nu op de Darwindreef, na het spoor gaat deze over in de Eykmanlaan. Blijf de weg vervolgen
tot je weer bij een rotonde (Eykmanplein) komt.*voor gratis parkeren
Hier ga je rechtdoor, de Blauwkapelseweg op, deze maakt op gegeven moment een bocht
naar rechts, in deze bocht sla je links af (op de hoek is een bloemenstal). Dit is een scherpe
bocht, je rijdt nu in de Gildstraat. 3e straat rechts (Goedestraat), 1e straat links. Dit is de
Bouwstraat.
*voor gratis parkeren:
Neem de rotonde driekwart (Kardinaal de Jongweg) en ga bij de volgende verkeerslichten
links af. Dit is de van Everdingenlaan. In dit buurtje is parkeren vanaf 11.00 uur gratis**
Vanuit de andere richtingen volg de A27 en neem afrit 30 Veemarkt. Volg de richting
Veemarkt, rij rechtdoor bij de rotonde, je komt nu op de Kardinaal de Jongweg.
(Bij de verkeerslichten kun je rechtsaf voor gratis parkeren *)

Na het spoor ga je bij de verkeerslichten links af (Jan van Galenstraat), volg de weg met een
scherpe bocht naar links, en daarna de brug over (scherpe bocht naar rechts). Dit is de
Poortstraat. Na een paar honderd meter maakt de weg een scherpe bocht naar rechts, je
houdt nu links aan een drempel over en vervolgt de Poortstraat. Neem de 2 e straat rechts,
dit is de Gildstraat. Rijdt door tot je niet verder mag, daar ga je naar links (Goedestraat), en
vervolgens de eerste straat weer links. Dit is de Bouwstraat.
Je kunt (meestal) voor de deur parkeren, € 4,39 p/u. Je kunt alleen met pin of creditcard
betalen.
Ga na het spoor bij de verkeerslichten rechts af, de v. Everdingenlaan in.
**Je kunt gratis parkeren in de zijstraten links en rechts van de van Everdingenlaan (o.a.
Molengraafplantsoen en De Vooysplantsoen).
Loop terug naar de Kardinaal de Jongweg en steek deze over. Je loopt nu in de Jan van
Galenstraat. Bij de T-splitsing ga je rechtsaf het fietspad op, en meteen links over het witte
bruggetje. Nu loop je rechtdoor, door de Bekkerstraat. De Bouwstraat is de 6e zijstraat, hier
ga je rechtsaf. Nummer 45L is aan je linkerhand. (kleine 10 minuten lopen)

