Naar de StormCentrale
Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht
Leuk dat je naar onze StormCentrale komt! Op de volgende pagina's vind je
een routebeschrijving, zodat je goed bij ons aankomt. Bij aankomst kan je je
melden bij de receptie aan je rechterhand als je het gebouw binnenloopt. De
receptioniste zal de deur voor je open doen, zodat je met de lift of de trap naar
de 4e verdieping kunt komen.
Kom je sportief met de trap (dit levert je 105 stappen op), ga dan linksaf de
gang in als je op de 4e verdieping bent aangekomen en ga dan direct linksaf.
Heb je voor de lift gekozen dan ga je naar rechts als je uitstapt en daarna ook
direct naar links. Daar openen wij graag onze deur voor je!
Hoe reis je? Klik op de button hieronder voor alle info!

> OV

> auto

> parkeren

OV
Vanaf Utrecht Centraal loop je in 20 minuten naar bij de StormCentrale. Ook
kun je natuurlijk een OV-fiets huren. Of neem één van de drie bussen om naar
de StormCentrale te reizen.
Als je met het OV komt hebben we twee varianten van de routebeschrijving
voor je: wil je snel richting de StormCentrale dan heb je aan de dikgedrukte
aanwijzingen voldoende. Heb je iets meer tijd en zin in een creatieve
wandeling? Lees dan ook de tekst eronder.

> Bus 1, richting Overvecht-Noord

> Bus 3, richting Overvecht

> Bus 7, richting Zuilen-Noord

Bus 1, richting Overvecht-Noord
Vertrek vanaf bushalte CS Jaarbeurszijde. Stap uit bij bushalte Adelaarstraat.
Steek over en loop langs de molen de Merelstraat in.
Als je omhoog kijkt naar de gevels aan je linkerkant zie je dat hier vroeger een emailleer
en vernikkelfabriek zat. Een stukje verderop loop je over een kleine brug, het is de
moeite waard om ook hier even naar links te kijken, daar zie je leuke kleine sluisjes.
Sla na de Jumbo linksaf en ga daarna rechts de Talmalaan in
Als je goed kijkt zie je de plek van bestemming al liggen. Het is een groot rood-grijs
gebouw en beneden zit het leuke restaurant Hygge. Aanrader voor als je, na je bezoek
aan ons, zin hebt om na te zitten met een kop koffie en iets lekkers.
Steek bij de eerste stoplichten die je tegenkomt over en loop richting Hygge
Je loopt nu langs Het Verdwenen Beeldplantsoen. Vraag: wat zou hier allemaal gestaan
kunnen hebben?
Ga vervolgens rechtsaf en loop naar de ingang van de Goeman
Borgesiuslaan 77.

Bus 3, richting Overvecht
Vertrek vanaf bushalte CS Centrumzijde. Stap uit bij bushalte Draaiweg.
Als je naar links kijkt kan je de StormCentrale al zien liggen. Het is een groot rood-grijs
gebouw en beneden zit het leuke restaurant Hygge. Aanrader voor als je, na je bezoek
aan ons, zin hebt om na te zitten met een kop koffie en iets lekkers.
Loop naar links richting de stoplichten en steek over richting Hygge.
Je loopt nu langs Het Verdwenen Beeldplantsoen. Vraag: wat zou hier allemaal gestaan
kunnen hebben?
Ga vervolgens rechtsaf en loop naar de ingang van de Goeman
Borgesiuslaan 77.

Bus 7, richting Zuilen-Noord
Vertrek vanaf bushalte CS Jaarbeurszijde. Stap uit bij bushalte David van
Mollemstraat.
Loop naar rechts en sla linksaf de David Mollemstraat in
In de verte zie je de slagbomen van een brug. Vraag: vlak voor de brug staat links een
leuk beschilderde prullenbak, hoe zou jij dit kunstwerk noemen? Steek het water van de
Vecht over. Wist je dat ze een stukje richting het centrum een vissensluis hebben
gebouwd die je zelf kunt openen met een app als er teveel vissen moeten wachten om de
stad in te zwemmen?
Ga bij Pizzeria Bella Italia linksaf de Lauwerecht in
Rechts zie je een mooie muurschildering, geschilderd door kunstenaar Jan Is De Man en
ontworpen door de verstandelijk beperkte Derk Wessels. Ben je aan de vroege kant?
Loop dan links de Veenhof in. Dit is een leuk hofje om doorheen te lopen en ze hebben
een mini-bieb. Verderop in de straat zie je rechts een muurschildering met vissen.
Vraag: bij welk nummer hoort deze muurschildering en wat zou jij nu kopen als je dit
nummer in euro’s zou krijgen?

Sla rechtsaf naar de Verenigingsdwarsstraat
Aan het eind van de straat zie je het gebouw aan de Goeman Borgesiusstraat al liggen.
Ga aan het eind van de straat linksaf
Je passeert nog een beschilderde container als je richting de ingang loopt. Ook kom je
langs restaurant Hygge. Aanrader als je straks, na je bezoek aan ons, nog zin hebt om na
te zitten met een kop koffie en iets lekkers.

Auto
Vanuit het zuiden
Vanaf de A27 neem je afslag 30 richting De Bilt. Hou links aan bij de splitsing
en volg de borden Veemarkt. Sla linksaf naar de Biltse Rading.
Vanuit het noorden A27
Vanaf de A27 neem je afslag 30 richting Centrum. Je komt vanzelf op de Biltse
Rading.
In Utrecht
Rij verder op de Biltse Rading, neem de tweede afslag op de rotonde en je rijdt
nu op de Kardinaal de Jongweg. Op het Eykmanplein neem je ook de 2e afslag,
zodat je op de Kardinaal de Jongweg blijft. Neem de bocht naar links naar de
Talmalaan. Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Willem Dreeslaan en sla
vervolgens linksaf naar de Oudlaan. Daar zie je aan je linkerhand de Goeman
Borgesiuslaan 77, een groot grijs-rood gebouw waar de StormCentrale
gevestigd is.

Auto
Vanuit het noorden A2
Neem vanaf de A2 de afrit A2/N230 richting Maarssen/Utrecht. Rij door op de
N230 en neem de 2e afslag op het Gandhiplein naar de Karl Marxdreef. Neem
daar de 1ste afslag op het Henry Dunantplein naar de Einsteindreef. Sla
linksaf naar de Brailledreef en ga daarna rechtsaf naar de Talmalaan. Neem op
de rotonde de 1ste afslag naar de Willem Dreeslaan en sla linksaf naar de
Oudlaan. Daar zie je aan je linkerhand de Goeman Borgesiuslaan 77, een groot
grijs-rood gebouw waar de StormCentrale gevestigd is.

Parkeren
Bij de StormCentrale is helaas beperkt gelegenheid tot parkeren. Op straat
kun je betaald of in de parkeergarage van Parkbee naast de StormCentrale
kun je goed parkeren. Of parkeer gratis op 10 minuten lopen van onze locatie.
ParkBee
Op straat parkeren bij de StormCentrale kost €3,22 euro per uur. Via
ParkBee kan je je auto voor €2,20 per uur in de garage op de Oudlaan
neerzetten, vanaf daar is het 1 minuut lopen naar de StormCentrale. Je kunt
gemakkelijk een parkeerplek reserveren via parkbee.com.
Gratis Parkeren in de buurt
Vind je het niet erg om een kwartiertje te lopen, dan kan je je auto gratis
neerzetten aan de overkant van de Kardinaal de Jongweg (Willem
Schuylenburglaan is het dichtstbij - 10 minuten lopen). Of parkeer in de wijk
Ondiep aan de andere kant van het spoor. Hier vind je een kaart waarin de
parkeerzones in Utrecht zijn aangegeven.
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contact@stormpunt.nl
030 207 2360

