Routebeschrijving VBDO
Adres:
Pieterstraat 11
3512 JT Utrecht
030 234 00 31
info@vbdo.nl
Per bus
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voet vanaf station Utrecth centraal:
Vertrek in noordoostelijke richting op de Stationshal naar Stationstraverse
Ga rechtdoor op Stationstraverse
Sla rechtsaf naar de Stationsplein
Sla linksaf naar de Moreelsepark
Weg vervolgen naar Moreelseviaduct
Weg vervolgen naar Mariaplaats
Op Servetstraat na 261 m linksaf slaan naar de Domplein
Op Pieterskerkhof na 266 m linksaf slaan naar de Pieterstraat
Aan de rechterkant vindt u ons kantoor aan de Pieterstraat 11

Met het openbaar vervoer vanaf Station Utrecht Centraal:
• Lijn 4 richting Burg Fockema Andrealaan (elk kwartier)
• Lijn 11 richting De Uithof WKZ (elk kwartier)
• Lijn 50 richting Wageningen
• Lijn 52 richting Amersfoor
• Lijn 53 richting Zeist
• Lijn 74 richting Driebergen Rijsenburg
Uitstappen bij halte Janskerkhof hier vandaan is het nog 2 minuten lopen naar
de Pieterstraat 11.
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Routebeschrijving VBDO per auto
Vanuit ’s Hertogenbosch/Eindhoven/Maastricht
• Neem op de A2 afslag knooppunt Everdingen en voeg in op de A2/E311 richting
Utrecht/Almere. Ga verder op de A27
• Neem na 14,2 km afslag 30-Knooppunt Rijnsweerd richting de Bilt
• Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden Rijsnweerd en voeg in op de A28
• Neem na 1,4 km de afslag richting Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum
• Sla rechtsaf naar de Waterlinieweg
• Neem na 850 m op de rotonde de 3e afslag naar Biltstraat
• Weg vervolgen naar Wittevrouwenbrug
Vanuit Amsterdam
• Neem op de A2 afslag 6-Maarssen richting N230
• Sla na 1,2 km linksaf naar de N230
• Neem na 7,2 km op de rotonde de 2e afslag naar Albert Schweitzerdreef/N230
• Vervolg de weg op de Eykmanlaan
• Neem op de rotonde de 2e afslag maar Blauwkapelseweg
• Sla linksaf naar de Wittevrouwensingel
• Neem de 1e afslag rechts, de Wittevrouwenbrug op
Vanuit Amersfoort/Apeldoorn/Zwolle
• Neem op de A28 afslag richting Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum
• Sla rechtsaf naar de Waterlinieweg
• Neem na 850 m op de rotonde de 3e afslag naar Biltstraat
• Weg vervolgen naar Wittevrouwenbrug
Vanuit Arnhem/Nijmegen
• Neem op de A12 afslag 16-Hilversum-Knooppunt Lunetten en voeg in op e A27/E30
• Neem na 4,6 km afslag 30-Knooppunt Rijnsweerd richting De Bilt
• Neem na 1,4 km de afslag richting Rijnsweerd/Wittevrouwen/Centrum
• Sla rechtsaf naar de Waterlinieweg
• Neem na 850 m op de rotonde de 3e afslag naar Biltstraat
• Weg vervolgen naar Wittevrouwenbrug
Vanuit Rotterdam/Den Haag
• Neem op de A12 afslag 16 t/m 18 naar A27 richting Houten
• Volg na 4,3 km de borden naar Hoograven/Lunetten/Houten
• Neem na 450 m op de rotonde de 3e afslag naar Waterlinieweg
• Neem na 5,3 km op de rotonde de 3e afslag naar Biltstraat
• Weg vervolgen naar Wittevrouwenbrug
In Utrecht:
• Vanaf de Wittevrouweburg, weg vervolgen naar Wittevrouwenstraat
• Sla linksaf naar de Boothstraat
• Sla rechtsaf naar de Janskerkhof
• Houd rechtsaan op de splitsing
• Janskerkhof gaat over in de Korte Jansstraat
• Weg vervolgen naar Domstraat
• Sla linksaf naar de Voetiusstraat
• Weg vervolgen naar Pieterskerkhof
• Sla linksaf naar de Pieterstraat
• Aan de rechterkant vindt u ons kantoor aan de Pieterstraat 11
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