Routebeschrijving naar Muntstraat 25, Wijk bij Duurstede
Parkeren
In de Muntstraat geldt een vergunningenbeleid. Bezoekers kunnen als volgt parkeren:
Optie 1: parkeren kan gratis en onbeperkt tegenover de molen. Daar staan gele borden ‘P haven’. U rijdt daar tussen
2 donkergrijze gebouwtjes door. Hier kunt u onbeperkt gratis parkeren, uitsluitend in de vakken. Hierop wordt
streng gecontroleerd. Kies als adres in uw navigatiesysteem: ‘haven’ of ‘Havenweg’. Links voorbij de molen loopt u
door de walmuur het oude centrum in (Oeverstraat). De 2e straat aan uw linkerhand is de Muntstraat. U vindt ons op
nr. 25 (3 minuten lopen).
Optie 2: op de parkeerplaats 'Centrum 1' is max. 2 uur parkeren met een parkeerschijf toegestaan (kies navigatieadres: Walplantsoen). U loopt in 3 minuten naar ons toe: loop alsmaar rechtdoor door de Plantsoensteeg, door het
Kerkstraatje, door het lage poortje in de muur. U komt op de Mazijk uit. Loop links het parkeerplaatsje over, dan
staat u in de Muntstraat. Ons pand bevindt zich op nr. 25.
Route vanuit Amsterdam/Den Haag/Utrecht:
Op knooppunt ‘Oudenrijn’ (Utrecht) gaat u richting Arnhem (A12). Hier neemt u afslag 19, Bunnik/Wijk bij
Duurstede (N229) naar Wijk bij Duurstede. U rijdt steeds rechtdoor. Vlak voor de binnenstad volgt u de weg naar
links langs de singel (Korte Singel). Bij ‘centrum 1’ kunt u max. 2 uur parkeren met blauwe parkeerkaart. U kunt ook
doorrijden. Sla dan op de dijk rechtsaf. De volgende parkeerplaats ligt links van u, tegenover de molen, bij de gele
borden ‘P haven’. Onbeperkt en gratis parkeren. Vanaf beide parkeerplaatsen is het 3 minuten lopen.
Route vanuit Arnhem:
Op de A12 neemt u afslag 22 Maarsbergen en rijdt richting Leersum. Deze weg volgt u tot de rotonde
Darthuizerpoort, laat Leersum links liggen, neemt de 2e afslag (rechtdoor het bos in) en rijdt de Broekhuizerlaan in.
Aan het einde bij de T-splitsing gaat u linksaf, de Middelweg op. U houdt rechts aan en bent dan in de Nieuwesteeg.
Aan het einde, weer bij een T-splitsing, gaat u rechtsaf richting Wijk bij Duurstede. Dit heet eerst Boerenbuurt,
daarna Amerongerwetering en in Wijk bij Duurstede Nieuweweg. U rijdt door tot een verhoogde kruising (bij een
geel appartementencomplex) en gaat dan linksaf de Zandweg op. Vlak voor de binnenstad volgt u bij de T-splitsing
de bocht naar links (Korte Singel). Bij ‘centrum 1’ kunt u max. 2 uur parkeren met blauwe parkeerkaart. U kunt ook
doorrijden. Sla dan op de dijk rechtsaf. De volgende parkeerplaats ligt links van u, tegenover de molen, bij de gele
borden ‘P haven’. Onbeperkt en gratis parkeren. Vanaf beide parkeerplaatsen is het 3 minuten lopen.
Route vanuit Nijmegen:
Op de A15 neemt u afslag Ochten (N233) naar Culemborg/Wijk bij Duurstede (N320) naar Wijk bij Duurstede
(N229). Met het Wijkse Veer gaat u de Lek over (prijs ca. € 2,-). Hier neemt u de 1e afslag naar rechts en blijft deze
volgen tot de gele borden ‘P haven’. Tussen de donkergrijze gebouwen door rijdt u de parkeerplaats op.
Route vanuit Den Bosch en Tiel:
Op de A15 neemt u afslag Tiel-West (N834) richting Wijk bij Duurstede (N320/N229) naar Wijk bij Duurstede. Met
het Wijkse Veer gaat u de Lek over (prijs ca. € 2,-). Hier neemt u de 1e afslag naar rechts en blijft deze volgen tot u bij
de gele borden ‘P haven’ aankomt. Tussen de donkergrijze gebouwen door rijdt u de parkeerplaats op.
Per openbaar vervoer
Vanaf station Utrecht neemt u buslijn 41, duur ca 40 minuten. Of neem vanaf station Driebergen/Zeist buslijn 56, duur
ca 40 minuten. U stapt in beide gevallen uit bij halte Steenstraat-Centrum en loopt rechtdoor richting het centrum. Op
de markt gaat u rechts, en aan het eind links, de Peperstraat in. Halverwege deze straat vindt u aan uw rechterhand
naast de winkel ‘Ellen Natuurlijk’ een klein poortje, hier gaat u in. U komt uit op de Mazijk. Loop links het
parkeerplaatsje over, dan staat u in de Muntstraat. Ons pand bevindt zich op nr. 25.
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