
 

Routebeschrijving Spoorwegmuseum, Utrecht 
Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht 
030 - 230 6206  
Navigatie-adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 1, Utrecht  

Auto 
Vanaf A12  
Op de A12 uiterst rechtse baan aanhouden > Ring Utrecht, Nieuwegein > afslag 18 Hoograven > Hoograven – Lunetten > 
Afslag Stadion, Centrum > zie verder kader route 1. 
 
Vanuit Breda en Den Bosch 
A27 Utrecht – Amersfoort – Almere > Ring Utrecht-Zuid > Ring Utrecht, Nieuwegein > Afslag Hoograven (afslag 18) > richting 
Hoograven - Lunetten > Afslag Stadion, Centrum > zie verder kader route 1. 

 
Vanuit Amersfoort 
 A28 richting Utrecht uitrijden tot stoplicht > bij stoplicht rechtsaf slaan > bij de rotonde linksaf richting Wilhelminapark > 
linksaf slaan richting Wilhelminapark – (vanaf hier kunt u ook borden ‘Spoorwegmuseum’ volgen) > zie verder kader route 2.  
 
Vanuit Hilversum 
 A27 blijven volgen tot > Afslag: Veemarkt – Centrum – De Bilt > (Afslag 30) rechtsaf: Veemarkt – Centrum > Rotonde linksaf: 
Wilhelminapark > volgende rotonde tweede rechtsaf: Wilhelminapark > zie verder kader route 2.  
 
 
 
 
 

 
Met het openbaar vervoer  
Vanaf Utrecht Centraal Station vertrekt eens per uur een trein die stopt op Station Utrecht Maliebaan, ín Het 
Spoorwegmuseum. Kijk voor actuele vertrektijden op www.ns.nl. 
Vanaf het busplatform (na spoor 21 door de uitcheckpoortjes aan de linkerkant met de roltrappen naar beneden) vertrekken 
verschillende buslijnen naar Het Spoorwegmuseum. Onder meer lijn 8, 50, 55 en 74. Stap uit bij halte Stadsschouwburg. Het 
Spoorwegmuseum is ongeveer 9 minuten lopen vanaf deze halte.  

Route 2: 
Linksaf slaan: Museumlaan; over de spoorwegovergang; de rotonde 3/4 nemen en de Maliebaan op rijden (middelste rijstrook); 
aan het einde van de Maliebaan (tegenover het bruggetje aan je rechterhand) linksaf de Johan van Oldenbarneveltlaan in: Je ziet 
nu Het Spoorwegmuseum voor je. 

Route 1: 
Voor het stadion linksaf; bij de stoplichten linksaf onder de snelweg door; helemaal rechtdoor rijden - de Rubenslaan (volg bord 
‘Museumkwartier’). Bij de singel rechtsaf slaan – Tolsteegsingel. Vervolgens vijfde straat rechts (waarvan één de 
spoorwegovergang): de Johan van Oldenbarneveltlaan in. Je ziet nu Het Spoorwegmuseum voor je. 

http://www.ns.nl/

