
Route en parkeren

Kom je met de trein?

Ruim ligt op loopafstand (10 minuten) van het 

Centraal Station. Vanaf het Centraal Station 

Utrecht kun je naar Ruim lopen via de uitgang 

Jaarbeursplein. Op het Jaarbeursplein ga je linksaf 

(Croeselaan). Schuin tegenover het hoofdkantoor 

van de Rabobank op de Croeselaan ligt de Van 

Zijstweg. Hier ga je rechtsaf. Je volgt de Van 

Zijstweg/Groenmarktstraat. Ga niet linksaf de 

Veilinghavenkade op, maar loop rechtdoor. 

Na 750 m staat de zandtrechter van Ruim, aan 

het water (nog voor de Nelson Mandelabrug).

Je kunt ook de bus pakken: je neemt lijn 1 

en stapt uit bij de eerste halte (Van Zijstweg). 

Dan is het nog 5 minuten wandelen naar 

de U-trechter. Je loopt een stukje terug en 

gaat linksaf (Van Zijstweg). Je volgt de Van 

Zijstweg/Groenmarktstraat. Ga niet linksaf de 

Veilinghavenkade op, maar loop rechtdoor. 

Na 750 m staat de zandtrechter van Ruim, aan 

het water (nog voor de Nelson Mandelabrug).

Kom je met de auto?

Het is handig om te parkeren bij P+R 

Westraven, aan de westkant van Utrecht. 

Daar is altijd plaats en voor € 3,50 heb je al een 

combikaartje. Met een combikaartje kun je een 

hele dag parkeren en met maximaal 5 personen met alle bussen en de sneltram reizen. Kijk op 

de website van P+R Westraven voor meer informatie over de ov-verbindingen naar de stad. Stap uit bij halte 

Jaarbeurs (als je met de tram komt) en wandel in 10 minuten naar Ruim. We kunnen ook -heel comfortabel- 

(groeps)vervoer regelen vanaf P+R Westraven.

Wil je in de buurt parkeren, volg dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB-borden met de aanduiding 

“Jaarbeurs”. Je kunt het beste parkeren op P3 van de Jaarbeurs. (P2 is dichterbij, maar deze is gesloten van 

juni tot en met augustus.) Vanaf P3 loop je via de Van Zijstweg naar Ruim. Let op: dit is nog voor de Nelson 

Mandelabrug, aan je linkerhand (zie plattegrond). Je kunt zelf een uitrijkaart kopen, maar Ruim heeft ze ook 

(kosten: 12 euro, onafhankelijk van de tijd dat je parkeert).

Je kunt ook een parkeerplaatsje zoeken aan de Kanaalweg, tegenover de U-trechters. Hier parkeer je gratis, maar 

er is niet altijd plek. De derde optie is parkeren aan de drukke Veilinghavenkade (gratis) of op de Croeselaan 

(betaald parkeren).

Kom je met de fiets?

Goed idee! Onder de U-trechter is voldoende plek om je fiets veilig te stallen.

Toegankelijkheid

Let op: Ruim zit in een bijzonder gebouw, de U-trechter. Om binnen te komen, moet je eerst 2 trappen 

beklimmen. Er is geen lift. Als je geen trappen kunt lopen, is het pand helaas niet toegankelijk voor je.

Ga naar Google Maps voor een routebeschrijving op maat.
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