Nivon Utrecht
Uitgebreide routebeschrijving locatie Archimedeslaan 16.

Eerst een overzicht:

Hier zie je het complex van boven.

Bus
Haltes 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 71, 72, 202, 203, 204, 206, 242, 271, 272, 281, 283, 287, 299.
Vanaf Utrecht Centraal is (voor de muziekgroep) de meest geschikte bus nr 28, elke 7 minuten. Doet
er 20 minuten over. Op bovenstaande foto zijn de bushaltes gemarkeerd en is een pijltje gezet waar
je het struweel in kan om naar de hoofdingang te lopen.

Officieel paadje naar de hoofdingang.
Als je met je gezicht naar het gebouw staat is dit paadje aan de linkerkant van de bushaltes.

Bij die blauwe streep is de hoofdingang.
Deze is overdag geopend.
Binnen ga je naar rechts, naar lokaal nr 40

Auto
Makkelijkste weg om met de auto te komen is via de Waterlinieweg (=rondweg oost) en daar de
afslag Rijnsweerd.
Dan zit je meteen op de Pythagoraslaan die al snel een ruime haakse bocht naar rechts maakt en
vanaf dat punt Archimedeslaan heet. Let op: op deze weg is aan de linkerkant een vrije busbaan twee
richtingen en de rechterkant van de weg is voor auto’s twee richtingen.
Onder viaduct van de snelweg door, daarna zie je het complex aan de linkerkant van de weg liggen.
De inrit voor auto’s is direct na de bushaltes. (op de panoramafoto rijd je van linksboven naar
rechtsonder en dan “omhoog”.
Op die inrit is een slagboom: de code voor de slagboom is #30685*
Parkeren aan de achterkant van het gebouw.

Ingang naar de parkeerplaats

Achterkant, parkeerplaats
Met rood op de foto gemarkeerd ons lokaal; daar hangt inmiddels ook de Nivonvlag.
Er is aan de achterkant van het gebouw ook een ingang (ter hoogte van de Hoofdingang (dus naar
rechts)). Of die ook overdags open is is op dit moment nog niet bekend.
Zo niet dan moet je om het gebouw heen gelopen naar de Hoofdingang.
Fiets
Met de fiets kan je via de Berenkuil naar Rijnsweerd, of via de Rembrandkade of via Stadion/ Weg tot
de Wetenschap:
-

-

Berenkuil: onder de rotonde Berenkuil door; er moet een fietspad zijn langs de Waterlinieweg
aan de oostkant (= kant de Bilt) waarmee je uitkomt op de Pythagoraslaan, die na de bocht
Archimedeslaan heet (zie beschrijving auto).
Rembrandtkade: bij de Hoogstraat Revalidatie onder de Waterlinieweg door (=v Goghlaan),
pad volgend kom je op de Pythagoraslaan
Langs Stadion/Herculeslaan, schuin links Weg tot de Wetenschap, laatste straat links voor het
viaduct (=Wim Sonneveldlaan). Doorrijden tot je rechts een opening ziet naar de
Archimedeslaan. Dan kom je uit bij de bovengenoemde bushaltes. Oversteken.

Fietsenstalling
Als je het paadje (zie foto 2) naar de hoofdingang in fietst zie je die meteen.

