
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de woensdag-
avond voorafgaand aan deze activiteit te melden bij: 
R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Op zaterdag 6 maart 2010 brengen we een bezoek aan het zestiende-eeuwse Bastion Sonnenborgh te 
Utrecht, waarin zich het museum en het in 1854 geopende sterrenwacht en weerkundig instituut bevindt. 
Omdat de mogelijkheden in de omgeving van het museum en de Tolsteegbrug zeer beperkt zijn en de 
parkeerkosten ca. € 5,- per uur bedragen, raden wij aan om met het openbaar vervoer te komen. U vindt 
echter ook routebeschrijvingen verderop in deze convocatie indien u besluit om mop een andere manier 
te reizen. 
  
Helaas heeft het museum Sonnenborgh geen ontvangstruimte en geen grote kantine, zodat wij voor het 
verzamelen en het koffiedrinken moeten uitwijken. Wij hebben 
een erg leuke gelegenheid hiervoor gevonden in het Louis Hart-
looper Complex. Dit was vroeger een Utrechts politiebureau, 
maar nu is er het Film- en Cultuurcentrum gevestigd. Voor een 
routebeschrijving zie verderop in deze convocatie. 
Tussen half 12 en 12 uur worden wij ontvangen met koffie en 
appelgebak in het Louis Hartlooper Complex in de ontmoetings-
ruimte “Het Kabinet”, Tolsteegbrug 1, Utrecht. Telefoonnummer 
bij vertragingen en/of problemen 030-2320450 (kassa en recep-
tie).  
U kunt ook direct mobiel bellen met Roelof Kruijshoop 06-
55380361. 
 

Om 13.00 uur (uiterlijk) vertrekken 
we met de groep richting het observa-
torium Sonnenborgh.  
Het is ongeveer 15 minuten wandelen 
door een mooi stukje oud Utrecht. In  
Sonnenborgh worden wij om 13.30 
uur ontvangen voor een rondleiding 
van anderhalf uur.   
 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 

E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
 
Hengelo Ov. : 21 februari 2010 
Betreft : Bezoek observatorium “Sonnenborgh”  

te Utrecht 

Naam: 
 

U heeft als volgt ingeschreven: 

- Zie de deelnemerslijst verderop in deze  
convocatie. Deze staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerkingen: 

-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per TNT post. 

- overige opmerkingen: 
. 
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Het bolwerk is tussen 1998 en 2003 intensief bestudeerd en gerestaureerd. Sonnenborgh bezit de oudste 
koepelsterrenwacht van Nederland. De beroemde meteoroloog C. Buys Ballot stichtte hier in 1854 het 
KNMI en de sterrenwacht.  
 
Met de speciale zonneopstelling, een zeven meter lange telescoop met daarachter nog eens een twaalf 
meter lange spectroscoop kan men de geheimen van onze gloeiend hete zon ontcijferen. Dit is allemaal te 
vinden in de Weer en Zon zaal. Er zijn zo veel belangrijke voorwerpen in het museum dat wij ons laten 
rondleiden. Na de rondleiding kunt u het museum verder op eigen gelegenheid verkennen. Er zijn ook veel 
interactieve delen in de tentoonstelling. 

 
Dagkosten: in relatie tot de inzet van de gidsen bedragen de kosten: 
- Zonder museumkaart: maximaal € 18,00 (afhankelijk van het aantal deelnemers, 
- Met museumkaart: maximaal 14,00 (€ 4,00 korting).  

Vergeet dus niet uw Museumkaart mee te nemen. 
Deze kosten zijn inclusief de kosten van de ontvangst in het Louis Hartlooper Complex (2x koffie + appel-
gebak), de toegang tot het observatorium Sonnenborgh en de gidsen. 
Deze kosten af te dragen bij aankomst in het Louis Hartlooper Complex eventueel plus de inschrijfgelden 
indien u deze nog niet had overgemaakt per bank. 
 

Wij van de Contactcommissie zeggen al vast “Goede Reis” en graag tot ziens in het Louis Hartlooper 
Complex op 6 maart 2010 om circa kwart voor twaalf. 
 
 
 
 
Roelof Kruijshoop 
Voorzitter 
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Routebeschrijving naar het ontvangstadres:  
Louis Hartlooper Complex 
Tolsteegbrug 1 , 3511 ZN Utrecht, telefoon 030-2320450. 

Bel bij problemen c.q. vertragingen met Roelof Kruijshoop 06-55380361 

MET DE BUS 

Vanaf CS: Lijn 2 Museumlijn, uitstappen bij halte Tolsteegbrug. Laatste bus terug: 00:14. 

Lijn 12 vanuit de Uithof of Stadion Galgenwaard (ruim parkeren). Halte Sterrenwijk. 

WANDELEN 
Vanaf station Utrecht Centraal neemt u de uitgang ‘streekbussen’, die uitkomt op het Moreelsepark. U loopt 

richting Mariaplaats en ziet het conservatorium aan uw rechterhand. Deze weg (de Springweg) vervolgt u 

rechtdoor. Op nummer 50 is het Springhaver Theater gevestigd, die zich aan uw linkerhand bevindt. Om naar 

het Louis Hartlooper Complex te geraken, neemt u de eerste straat links (de Haverstraat). U gaat de brug over 

en meteen rechtsaf de Oudegracht op. Deze blijft u volgen; na ongeveer 600 meter gaat de straat over in de 

Twijnstraat. Na 150 meter heeft u het Ledig Erf bereikt, waarop het Louis Hartlooper Complex zich bevindt.  

MET DE AUTO  

NAAR PARKEER-GARAGE SPRINGWEG / STROSTEEG 
Wegens het parkeerprobleem in Utrecht raden wij u aan uw auto buiten de binnenstad te parkeren. Een alterna-

tief is een plek te vinden in Parkeergarage Springweg/Strosteeg (24/7 open). U loopt vervolgens 1 min. naar 

het Springhaver Theater en 10 min. naar het Louis Hartlooper Complex (zie 'wandelen').  

Vanuit Amsterdam: op de A2 afslag 7 Oog in Al. Volg de borden Centrum/Station. Onder het spoorviaduct 

door, naar rechts, volg snelweg onder Hoog Catharijne door en neem afslag Station. Houd links aan en volg 

het bord P Springweg: bij de stoplichten linksom en daarna meteen rechts. Via de Mariaplaats komt u op de 

Springweg. De eerste zijstraat links leidt naar de garage.  

Vanuit Hilversum/Amersfoort: op de A27/A28 afslag Rijnsweerd, bij stoplichten links. Volg de borden Cen-

trum en Station. Stoplichten rechts, rechtdoor tot T-splitsing: linksaf. Bij 4e stoplichten rechts: Catharijnesin-

gel, na 3e stoplicht rechts aanhouden, volg P-Springweg. Bij de stoplichten rechts. Via de Mariaplaats.... (zie 

boven). 

Vanuit Breda/ 's-Hertogenbosch: via A27 afslag 17 Kanaleneiland. Volg de Europalaan, bij 2e verkeersplein 

rechtsaf. Volg Balijelaan en Vondellaan, na een haakse bocht (naar rechts) gaat u bij de stoplichten links en 

onder het spoorviaduct door. Volgende stoplichten links: u bent nu op de Catharijnesingel. Na de 4e stoplich-

ten houdt u rechts aan: volg de P-Springweg (bij het tweede stoplicht rechts). Via de Mariaplaats ... (zie bo-

ven). 

PARKEREN IN DE BUURT (Overal betaald): 

Dit kan eigenlijk alleen op de gok maar u kunt het proberen: 
- op de parkeerplaats van het Centraal Museum (ligt achter het LHC, dat u nu aan uw rechterhand heeft):  

  rechtdoor de Twijnstraat inrijden, 1e straat rechts: rechts voor u ligt parkeerterrein. 

- langs de Catharijnesingel 

- langs de Maliesingel 

- aan de Ooster- of de Westerkade.
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Kaartje Utrecht. Bij “A” is het Louis Hartlooper Complex 
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Indien u sterk vertraagd bent hierbij als extra’tje ook de routebeschrijving naar  

 

Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht 

Telefoon: 030-2302818 (dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur) : →bel dus bij problemen of vertra-

gingen met Roelof Kruijshoop 06-55380361. 

Openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht CS met bus 2 (Museumlijn), stap uit bij de halte ‘Universiteitsmuseum’. Loop vervolgens ach-

ter de bus aan. Ga aan het eind linksaf de Agnietenstraat in. Loop de straat uit, steek de Nieuwe Gracht over, 

rechtdoor het park in en de heuvel op. De ingang van Sonnenborgh – museum & sterrenwacht bevindt zich in 

het witte gebouw bovenop de heuvel. 

Wandelroute vanaf Centraal Station (20 minuten) 
Volg de route naar het Museumkwartier.  

Je komt op deze route door in Hoog Catharijne de uitgang in het Godebaldkwartier te nemen en linksaf  

richting de Domtoren te lopen. Bij de Domtoren sla je rechtsaf de Lange Nieuwstraat in. Aan het einde van de 

Lange Nieuwstraat linksaf de Agnietenstraat in. Loop de straat uit, steek de Nieuwegracht over, rechtdoor het 

park in en de heuvel op. De ingang van Sonnenborgh – museum & sterrenwacht bevindt zich in het witte ge-

bouw bovenop de heuvel. 

Eigen vervoer 

Een actuele routebeschrijving kunt u maken door van uw huisadres een route te plannen met Routenet, de 

ANWB Routeplanner of met Google Maps. 

Informatie over werkzaamheden in Utrecht: www.utrechtbereikbaar.nl 

Parkeren 
Aan de Nieuwegracht is beperkt mogelijkheid tot betaald parkeren. Kosten circa € 5,00 per uur !!! 

De dichtstbijzijnde parkeergarage is op de Springweg, op tien minuten loopafstand van Sonnenborgh.  

Volg vanaf de snelweg de borden Centrum en vervolgens P : Springweg.  

Kies in de parkeergarage de uitgang Oudegracht en loop via de Strosteeg naar de Oudegracht. Vervolgens ga 

je rechtsaf, steek je de brug over en loop je de Hamburgerstaat in. Bij de eerste kruising ga je rechtsaf de  

Lange Nieuwstraat in. Aan het einde van de straat linksaf de Agnietenstraat in. Loop de straat uit, steek de 

Nieuwegracht over, rechtdoor het park in en de heuvel op. De ingang van Sonnenborgh – museum & sterren-

wacht bevindt zich in het witte gebouw bovenop de heuvel. 

 


