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ROUTEBESCHRIJVING 
An English version of this document is available upon request 

Een Engelse versie van dit document is op verzoek beschikbaar 

 
 

Paushuize is gevestigd in het historische stadscentrum van Utrecht.  Hoewel relatief goed bereikbaar met 
de auto, willen wij u het gebruik van openbaar vervoer van harte aanbevelen. Hieronder treft u de 
routebeschrijving aan vanaf het Centraal Station, zowel te voet als per bus.  Voor een actueel reisadvies 
per openbaar vervoer kunt u hier klikken. 

 
OPENBAAR VERVOER 

 
Wandelroute vanaf Centraal Station (< 10 minuten) 

Paushuize ligt op tien minuten loopafstand van het Centraal Station. Vanuit de stationshal volgt u de 
borden 'Centrum' in de richting van winkelcentrum Hoog Catharijne. Na de Blokker gaat u rechtsaf, 
richting Godebaldkwartier. U houdt 'HC-uitgang Moreelsepark’ aan. Aan het eind van de traverse komt u 
bij de roltrappen. Onderaan de roltrap gaat u linksaf en bij de verkeerslichten steekt u over. U loopt 
rechtdoor de Mariaplaats op en gaat, wanneer u niet verder rechtdoor kunt, rechtsaf. Na 50 meter neemt u 
de eerste links (de Zadelstraat) richting Domtoren. U loopt onder de Domtoren door en gaat rechtsaf het 
Domplein op. U passeert aan uw linkerhand het Academiegebouw en vervolgens gaat u linksaf de Trans 
in. Aan het einde van deze straat ziet u Paushuize aan uw linkerhand, het gebouw op de hoek van de 
Pausdam en de Kromme Nieuwegracht.  

 
Per bus vanaf het Centraal Station (< 10 minuten) 

Op het station neemt u vanaf platform Jaarbeurszijde een bus naar Janskerkhof ( bijvoorbeeld nr. 74, 50, 
28, 52). U stapt uit op het Janskerkhof en loopt rechts de Korte Jansstraat in, deze straat gaat over in de 
Domstraat.. Hierna slaat u linksaf de Voetiusstraat in en vervolgens rechts in de straat met de naam 
Achter Sint Pieter (gaat over in Pausdam). Aan het einde van deze straat ziet u Paushuize aan uw 
linkerhand, het gebouw op de hoek van de Pausdam en de Kromme Nieuwegracht.  
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PER AUTO 

 
Van de actuele werkzaamheden in de regio Utrecht vindt u hier een overzicht. 
 
Vanaf 1 januari 2017  tot circa 1 oktober 2017 is Paushuize per auto alleen bereikbaar via de Nieuwegracht 
(in verband met Gemeentelijke werkzaamheden aan de werven). Vanaf hoek Tolsteegsingel/Maliesingel 
gaat u over de Abstederbrug en rijdt u de Nieuwegracht op, u kunt helemaal doorrijden tot aan de 
Pausdam. Vanaf hier kunt u een stukje rechts de Kromme Nieuwegracht oprijden, dan weer direct links 
rijdt u over het bruggetje onder de poort door van Kromme Nieuwegracht 49. Hier kunt u op de 
binnenplaats spullen lossen. Of indien u één van de beperkte parkeerplaatsen hebt gereserveerd, parkeren 
(a € 25). De openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving van Paushuize is zeer beperkt, derhalve 
kunnen wij u de volgende alternatieven aanbevelen. 
 
Garage Springweg 
De dichtstbijzijnde parkeergarage is de garage Springweg  gelegen op  nog geen 5 minuten loopafstand van 
Paushuize. In uw navigatiesysteem kunt u het beste ’Mariaplaats’ invoeren en vanaf daar de P-borden 
volgen.  
 

Wandelroute vanaf garage Springweg: 
Vanuit garage Springweg loopt u via de ‘Uitgang Lijnmarkt’ via een onderdoorgang de Oudegracht op. 
Wanneer u meteen links de gracht oversteekt en linksaf slaat, bent u op ’t Wed. U gaat rechtsaf, dan de 
eerste straat rechts en vervolgens direct links de Trans op. Aan het einde van deze straat ziet u Paushuize 
aan uw linkerhand, het gebouw op de hoek van de Pausdam en de Kromme Nieuwegracht.  
 
Garage Grifthoek 
Een wat voordeliger  geprijsde garage, is de garage Grifthoek, gelegen op ongeveer 10 minuten 
loopafstand van Huize Molenaar.  In uw navigatiesysteem  voert u het adres Wittevrouwensingel 96 in. 

 
Wandelroute vanaf garage Grifthoek: 
U gaat in zuidoostelijke richting op de Wittevrouwensingel, sla rechtsaf om op de Wittevrouwensingel te 
blijven. Na 150 meter gaat u rechtsaf over de Lucasbrug en vervolgens linksaf richting de Kromme 
Niewegracht,  Deze draait iets naar rechts, aan de rechterzijde ziet u Paushuize 

 

P+R De Uithof 
Tot slot is het mogelijk om uw auto te parkeren bij de P+R De Uithof, op uw navigatiesysteem geeft u 
dan ‘Universiteitsweg, kruising A28’ in en volgt u vanaf daar de borden. Deze parkeergelegenheid ligt op 
een klein half uur reizen van Paushuize met het openbaar vervoer.  
  

Routebeschrijving vanaf garage P+R De Uithof: 
Met buslijn 11 reist u naar halte Stadsschouwburg (20 minuten), de Korte Nieuwstraat ligt op tien 
minuten loopafstand van deze halte.  U gaat in zuidwestelijke richting op Wittevrouwensingel naar de 
Lucasbrug. Daar slaat u rechtsaf naar de Lucasbrug. Vervolgens gaat u linksaf richting Kromme 
Nieuwegracht en gaat u achtereenvolgens rechtsaf en rechtdoor (u blijft op de Kromme Nieuwegracht). 
Deze draait iets naar rechts, aan de rechterzijde ziet u Paushuize.  
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