
Uitgebreide routebeschrijving naar AutiRoze 

Om de drempel om naar AutiRoze te komen wat lager te maken voor nieuwe bezoekers, hebben we 
een uitgebreide routebeschrijving gemaakt naar onze vaste locatie. Ook is er een fotorapportage op 
deze website te vinden met foto’s van de ingang, de hal en de zaal. Zie: Foto’s locatie. 

Adres: Herenstraat 34, 3512 KD Utrecht (Silokerk) 

Lopend vanaf station Utrecht Centraal (±20 min): 

Loop vanaf het station in de richting van Hoog Catharijne. In Hoog Catharijne ga ja na het passeren 
van de ABN AMRO bank rechtsaf. Volg de passage zodat je uiteindelijk naar buiten loopt en via de 
roltrap naar beneden gaat. Sla linksaf en steek de Catharijnesingel over. Loop rechtdoor richting de 
Mariaplaats en sla hier rechtsaf. Loop rechtdoor en neem de vierde straat naar links. Deze komt 
nadat je langs het Springhavertheater bent gelopen en heet de Haverstraat. Nu hoef je alleen nog 
maar rechtdoor te lopen. Je passeert eerst een gracht, vervolgens een straat en dan weer een gracht. 
De Haverstraat gaat ondertussen over in de Hamburgerstraat en vervolgens in de Herenstraat. Als je 
in de Herenstraat bent, gelijk na het passeren van de Nieuwegracht, kom je na 100 meter lopen aan 
bij de Silokerk. Deze bevindt zich aan de linkerkant. Je moet de meeste linkse deur hebben met de 
twee knoppen, links van het bordje “Silo”. Bel aan bij de bel boven het bordje “Kerk Silo” (zie Foto’s 
locatie) en er komt iemand van AutiRoze open doen. 

Met de bus vanaf station Utrecht Centraal: 

Je kunt het beste naar 9292.nl gaan voor de meeste actuele informatie over het openbaar vervoer in 
Utrecht. Voer Utrecht Centraal in als vertrekpunt en Herenstraat 34 als eindbestemming. Er zijn 
meerdere haltes in de buurt van de Silokerk. Bus 8 richting Wilhelminapark en bus 7 richting 
Voordorp (vertrekken allebei meestal van halte D2) rijden bijvoorbeeld allebei langs Halte 
Stadsschouwburg. Dit is de vierde halte vanaf het Centraal Station. Als je hier uitstapt loop je eerst 
een stukje terug en ga je na de singel linksaf, in tegenovergestelde richting van de Schouwburg. Je 
volgt de singel en neemt de tweede straat naar rechts, tegenover de Herenbrug. De Silokerk bevindt 
zich na ongeveer 80 meter aan je rechterkant. Je moet de meeste linkse deur hebben met de twee 
knoppen, links van het bordje “Silo”. Bel aan bij de bel boven het bordje “Kerk Silo” (zie Foto’s 
locatie) en er komt iemand van AutiRoze open doen. Bus 7 en bus 8 rijden allebei eens in het 
kwartier.

Met de auto: 

Je kunt het beste in parkeergarage Parking Kruisstraat (Kruisstraat 2, 3581 GK Utrecht) gaan staan. 
Deze is 24 uur per dag open en kost €2,- per 50 minuten. Na het verlaten van de parkeergarage ga je 
rechtsaf en loop je rechtdoor. Ga na de stadsschouwburg rechtsaf en steek linksaf de brug over. Je 
volgt de singel aan je linkerkant en neemt de tweede straat naar rechts, tegenover de Herenbrug. De 
Silokerk bevindt zich na ongeveer 80 meter aan je rechterkant. Je moet de meeste linkse deur 
hebben met de twee knoppen, links van het bordje “Silo”. Bel aan bij de bel boven het bordje “Kerk 
Silo” (zie Foto’s locatie) en er komt iemand van AutiRoze open doen.  

Voor vragen kun je naar https://www.facebook.com/autiroze.cocmiddennederland/ gaan of contact 
opnemen met autiroze@cocmiddennederland.nl. Als je niet graag alleen reist kunnen wij helpen om 
iemand te vinden die met je meereist. 
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