Routebeschrijving
Praktijkruimte Ingrid Hofman
Herenweg 1b
3732 CL De Bilt
Auto
Vanuit Amsterdam (A2 en ring Utrecht) richting Utrecht. Neem op de A2 afslag 6 ‘ring
Utrecht Noord (N230)’. Doorrijden tot verkeerplein waar u tuincentrum Overvecht ziet aan
de linkerkant. Op dat verkeersplein links aanhouden naar de A27 Hilversum / Breda.
Vervolgens de A27 oprijden richting Breda. Bij de oprit rechts aanhouden en direct de
volgende afrit 30 ‘De Bilt / Veemarkt’ nemen. Onderaan de afrit linksaf richting De Bilt.
Verder bij *
Vanuit Amsterdam (via A2 en A12) richting Utrecht. Vanaf de A2 bij knooppunt Ouderijn
de A12 volgen richting Arnhem. Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Hilversum nemen.
Op de A27 afslag 30 ‘De Bilt / Veemarkt’ nemen. Vervolgens richting De Bilt (Biltse
Rading). Verder bij *
Vanuit Rotterdam, Den Haag, Arnhem (A12) richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten de
A27 richting Hilversum nemen. Op de A27 afslag 30 ‘De Bilt / Veemarkt’ nemen.
Vervolgens richting De Bilt (Biltse Rading). Verder bij *
Vanuit Den Bosch, Hilversum (A27) naar Utrecht. Op de A27 afslag 30 ‘De Bilt /
Veemarkt’ nemen. Vervolgens richting De Bilt (Biltse Rading). Verder bij *

* U rijdt nu op de Biltse Rading. Na 1 km, bij de stoplichten rechtsaf naar de
e

Blauwkapelseweg. Aan het eind van de Blauwkapelseweg neem de 3 afslag op de
rotonde naar de Hessenweg. Bij de volgende rotonde op de Hessenweg rechtdoor. Na
100 m rechtsaf naar de Herenweg. Parkeren kan gratis (met parkeerschijf maximaal 1,5
uur) op het parkeerterrein van de Albert Heijn.
U kunt ook bij de laatste rotonde op de Hessenweg rechtsaf gaan (Looydijk) en direct
linksaf het parkeerterrein van AH oprijden. Links langs de AH doorrijden naar de
achterkant van het parkeerterrein, dat uitkomt op de Herenweg.
Vanuit Amersfoort (A28) richting Utrecht afslag ‘de Uithof / de Bilt (N412)’ nemen en
richting ‘de Bilt’ gaan. Bij de verkeerslichten rechtdoor, bij de verkeerslichten op de
kruising N412 en N237 weer rechtdoor richting Bilthoven (Soestdijkseweg Zuid).
Vervolgens tweede weg linksaf (Looydijk). Doorrijden tot Albert Heijn. Het parkeerterrein
van AH oprijden en doorrijden tot de uitgang, deze komt uit op de Herenweg.
U kunt parkeren op het terrein van AH (blauwe zone maximaal 1,5 uur), of vrij parkeren
verderop in de Herenweg in de woonwijk.
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