
Routebeschrijving  naar de Ledenvergadering Centrum H.F. Witte  
 
Henri Dunantplein 4 - 3731 CL  De Bilt  tel: 030-2203954 
 

Met de Auto vanuit richting:  
Amsterdam: 
Neem de A2 richting Utrecht, afrit Maarssen, de N230 op naar de A27 (Hilversum - Breda), 
de A27 richting Breda nemen, dan de afrit 30 (Veemarkt - De Bilt), onderaan de afrit linksaf 
richting De Bilt. Verder als aangegeven bij ►► 
Arnhem: 

Neem de A12 richting Utrecht, knooppunt Lunetten 
de A27 richting Hilversum op, kort na knooppunt 
Rijnsweerd neemt u de afrit 30 (Veemarkt – De 
Bilt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De 
Bilt. Verder als aangegeven bij ►► 
Breda: 
Neem de A27 richting Utrecht, kort na knooppunt 
Rijnsweerd neemt u de afrit 30 (Veemarkt – De 
Bilt), onderaan afrit  rechtsaf richting De Bilt. Verder 
als aangegeven bij ►► 
Den Haag / Rotterdam: 

Neem de A12 richting Utrecht (vanuit Rotterdam eerst de A20 naar Gouda) bij knooppunt 
Lunetten de A27 richting Hilversum, kort na knooppunt Rijnsweerd neemt u de afrit 30 
(Veemarkt – De Bilt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Verder als 
aangegeven bij ►► 
Enschede:  
Neem de A1 richting Amersfoort, knooppunt Hoevelaken de A28 richting Utrecht, bij 
knooppunt Rijnsweerd de A27 op richting Hilversum, en kort daarna neemt u de afrit 30 
(Veemarkt – De Bilt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Verder als 
aangegeven bij ►► 
Den Bosch: 

Neem de A2 richting Utrecht; bij knooppunt Everdingen neemt u de A27 richting Hilversum, 
kort na knooppunt Rijnsweerd neemt u de afrit 30 (Veemarkt – De Bilt), onder aan de afrit 
gaat u rechtsaf richting De Bilt. Verder als aangegeven bij ►► 
Zwolle: 

Neem de A28 richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweerd de A27 op richting Hilversum, en 
kort daarna neemt u de afrit 30 (Veemarkt – De Bilt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf 
richting De Bilt. Verder als aangegeven bij ►► 
 
Vervolg per auto: 

►► : U volgt de Biltse Rading tot de eerste 
verkeerslichten, hier gaat u rechtsaf, de Blauwkapelseweg 
op. Na ongeveer 150 meter linksaf de Alfred Nobellaan op, 
na ongeveer 500 meter (de tweede afslag na de kleine S-
bocht in de weg) linksaf het parkeerterrein van het Cultureel 
& Vergader Centrum H.F. Witte oprijden. 
 
Met het openbaar vervoer:  

Het H.F. Witte Centrum is het best te bereiken met buslijn 77 van Qbuzz. Deze rijdt van 
Nieuwegein naar NS-station Bilthoven via Utrecht NS-Centraalstation.  
U moet uitstappen in De Bilt, halte Alfred Nobellaan  
of halte Hessenweg. Vanaf hier is het 5 minuten lopen. 
 
  


