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OPENBAAR VERVOER 
Vanaf Utrecht centraalstation, Busstation Jaarbeursplein,  
buslijn 3 (Vak G5, richting Overvecht Noord).  
 

 
 
Uitstappen halte Willem Dreeslaan. U ziet het gebouw (gedeeltelijk blauw 
betegeld) aan de overzijde van de weg. De busreis vanaf het centraalstation 
duurt ongeveer 10 minuten. 
  
 
 
 
 



 
 
 
AUTO 
 
AMERSFOORT/ZWOLLE/APELDOORN (A28): 
Bij knooppunt Rijnsweerd de A27 Utrecht-Noord volgen, vervolgens De Bilt, afslag 
30 aanhouden (zie verder De Bilt, afslag 30) 
 
AMSTERDAM (A2): 
De A2 verlaten via afrit 6 (Maarssen / ring Utrecht-Noord). Linksaf de 
N230 richting Maarssen / Hilversum volgen tot aan de 2e grote rotonde 
(het Henri Dunantplein). Daar rechtsaf de Einsteindreef op, richting 
centrum. Bij het derde verkeerslicht linksaf, de Brailledreef. Na de 
spoortunnel rechts aanhouden. U ziet het gebouw (gedeeltelijk blauw 
betegeld) aan uw rechterzijde. Eerste straat rechtsaf (Willem 
Dreeslaan). Eerste straat rechtsaf (Oudlaan). 
 
ARNHEM (A12): 
Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Utrecht/Hilversum volgen, vervolgens De 
Bilt, afslag 30 aanhouden. 
(zie verder De Bilt, afslag 30) 
  
's-GRAVENHAGE/ROTTERDAM (A12): 
Bij Oudenrijn de A12 blijven volgen tot knooppunt Lunetten. Daar de A27 richting 
Amersfoort/Hilversum volgen, vervolgens De Bilt, afslag 30 aanhouden. 
(zie verder De Bilt, afslag 30) 
  
's-HERTOGENBOSCH/GORINCHEM (A27): 
Uit 's-Hertogenbosch komend de A27, richting Utrecht nemen. Deze verlaten via 
afrit De Bilt, afslag 30.  
(zie verder De Bilt, afslag 30) 
  
HILVERSUM (A27): 
De A27 verlaten via afrit De Bilt, afslag 30. 
(zie verder De Bilt, afslag 30) 
  
De Bilt, afslag 30: 
Hier verlaat U de snelweg. U blijft richting Utrecht rijden en komt dan vanzelf op 
de Kardinaal de Jongweg. Na een aantal rotondes, waar U steeds rechtdoor gaat, 
aan het eind van deze weg, linksaf richting centrum. U ziet het gebouw 
(gedeeltelijk blauw betegeld) aan uw rechterzijde. Eerste straat rechtsaf (Willem 
Dreeslaan). Eerste straat rechtsaf (Oudlaan).  
 
 
Net voorbij de hoofdingang kunt u de oprit naar boven nemen om te       
parkeren in onze bezoekersgarage. 
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