Routebeschrijving SchoolvoorCoaching
Met de auto
Vanuit de richting Amsterdam
 Neem op de A27 afrit 30 (Veemarkt)
 Neem de rotonde driekwart
 Bij de volgende rotonde Berenkuil neem de eerste afslag
 Je rijdt nu op de Biltstraat, nummer 200 is direct aan de rechterzijde
Vanuit de richting Arnhem/Den Bosch/Den Haag
 Neem op de A12 afrit 18 Hoograven/Lunetten/Houten/Nieuwegein
 Neem de eerste (vanuit Arnhem)/derde (vanuit Den Bosch/Den Haag) afslag op de
rotonde (Waterlinieweg)
 Rechtdoor bij eerste kruising (A27/A28)
 Rechtdoor bij twee kruising (Rijnsweerd)
 Neem de rotonde Berenkuil driekwart (afslag Biltstraat)
 Je rijdt nu op de Biltstraat, nummer 200 is direct aan de rechterzijde
Vanuit de richting Groningen/Enschede
 Rijd de A28 helemaal af richting Utrecht.
 Ga onderaan de afslag rechtsaf richting De Bilt.
 Neem de rotonde Berenkuil driekwart (afslag Biltstraat)
 Je rijdt nu op de Biltstraat, nummer 200 is direct aan de rechterzijde
In de omgeving van het kantoorpand is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Het
eenvoudigst parkeer je je auto aan de Karel Doormanlaan. SchoolvoorCoaching bevindt zich
dan op ongeveer 200 meter loopafstand.
Je kunt je auto ook parkeren in het transferium 'De Uithof' aan de A28, afrit Uithof. Dat kost €
5,- per dag inclusief busretour naar het centrum. Vanaf het transferium neem je buslijn 28
richting Utrecht CS en stap je uit bij bushalte Oorsprongpark. De rit duurt ongeveer 15
minuten. Op de terugweg neem je ook weer buslijn 28, maar dit keer richting De Uithof P+R.

Met het openbaar vervoer
Vanaf station Utrecht Centraal neem je een van de volgende buslijnen:
 28 richting De Uithof WKZ / P+R (via Rijnsweerd)
 50 richting Veenendaal/Wageningen (via Zeist en Doorn)
 51 richting Driebergen-Zeist NS (via Kerckebosch)
 52 richting Amersfoort (via Vollenhove)
 53 richting Zeist-Centrum (via Vollenhove)
 74 richting Zeist (via Utrecht CS)
 77 richting Bilthoven (via Utrecht CS)
Vervolgens stap je uit bij bushalte Oorsprongpark. De rit duurt ongeveer 15 minuten. Op de
terugweg stap je op bij de bushalte tegenover de halte waar je bent uitgestapt. Daarvandaan
rijden alle bussen richting het Centraal Station. Raadpleeg voor precieze vertrek- en
aankomsttijden www.9292ov.nl.
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