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Routebeschrijving naar Burg. v. Heemstrakwartier 86

Met de auto:

Vanuit alle richtingen via A27 richting Utrecht-Veemarkt, afslag nr. 30 (Veemarkt). 
Vervolgens houdt u richting De Bilt aan. 
U bevindt zich dan op de Biltse Rading. 
Na ca. 1 km gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Blauwkapelseweg op.
De tweede straat gaat u links de Waterweg op (let op het rood witte paaltje).
Vervolgens gaat u de tweede straat rechtsaf. U bent nu in het Burg. v Heemstrakwartier.
Vanaf hier gaat u links en bij de volgende rechts bevindt zich huisnummer 86.

Er is ruim voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.

Met het openbaar vervoer:

Vanuit Station Bilthoven, buslijn 77, stopt ook op het Centraal Station Utrecht, richting Nieuwegein. U stapt uit 
in De Bilt, halte Looydijk. U loopt terug naar de rotonde en daar gaat u linksaf de Looydijk op. U neemt de eerste 
straat links waar u uitkomt op het Burg. v Heemstrakwartier. Vervolgens gaat u naar rechts en daar bevindt zich 
huisnummer 86. 

Vanuit Centraal Station Utrecht, buslijn 77, richting Bilthoven. U stapt uit in De Bilt, halte Looydijk. U loopt 
terug naar de rotonde en steekt het zebrapad over. U blijft rechtdoor lopen naar de Looydijk. U neemt de eerste 
straat links waar u uitkomt op het Burg. v Heemstrakwartier. Vervolgens gaat u naar rechts en daar bevindt zich 
huisnummer 86.

Bereikbaarheid praktijk voor mensen met een lichamelijke beperking:

De praktijkruimte is gevestigd op de tweede verdieping, die alleen via twee trappen te bereiken is. Heeft u een 
lichamelijke beperking, dan kan ik op huisbezoek komen. Hiervoor worden reiskosten berekend bovenop het 
tarief van het consult.
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