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Fluitendagen 
Deze vinden 8 maal per jaar plaats in het Nivon Centrum Utrecht. 
Vanaf 15 juni 2019 huurt het Nivon Centrum Utrecht een beneden-
ruimte in Het Huis Utrecht in de Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht, 030-
231 5216.  
De Boorstraat is een zijstraat van de Amsterdamsestraatweg. 
 
 
Bus 
Vanuit Utrecht CS met lijn 3 richting Zuilen, 2e halte (Herenweg) of 
de 3e halte (Viaduct). Lijn 3 rijdt 6x per uur en duurt ongeveer 10 
minuten. 
Vanuit Amsterdam Bijlmer rijdt bus 120 een toeristische route naar 
Utrecht via Breukelen. Bus 120 rijdt 1x per half uur en stopt bij 
dezelfde haltes als lijn 3. 
 
Auto 
Komende vanuit het centrum van Utrecht is het de laatste zijstraat 
links vóór het spoorwegviaduct. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in 
de Boorstraat, maar parkeren kost € 4,13 per uur. Parkeren aan de 
andere kant van de Amsterdamsestraatweg kost € 2,93 per uur. 
Oplossing: 
Komende vanuit het centrum via de Amsterdamsestraatweg zie je ná 
de spoorwegovergang aan de linkerkant een watertoren (na ongeveer 
een kilometer). Meteen rechts heb je het Oppenheimplein en de 
Thorbeckelaan die uitkomt op de Royaards van der Hamkade. Op alle 
3 plekken is het gratis parkeren. 
Het is dan wel 1 km lopen naar de Boorstraat, maar je kunt 2 haltes 
nemen met lijn 3. Opstappen bij halte Watertoren, dan via halte 
Concordialaan naar halte Viaduct. 
 
Fiets 
In de Boorstraat staan fietsenrekken waaraan je je fiets stevig kunt 
vastmaken. Er is echter geen zicht op vanuit de Nivon ruimte. 
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FLUITENZATERDAGEN 2019 

21/9, 26/10, 30/11, 21/12 

FLUITENZATERDAGEN 2020 

25/1, 22/02, 14/03, 25/04, 26/09, 31/10, 28/11, 19/12 
 
Muziekleiding: Rosita van Oosten. 
Contactpersoon: Joke van Es, 040 - 241 39 07 / 06 2074 5003 
 (joke_van_es@kpnplanet.nl) 
Kosten: Nivonleden per keer € 6 en per jaar € 30. 
    Niet-Nivonleden per keer € 12 en per jaar € 60. 
 


