
 
 
Routebeschrijving locatie regio Utrecht – Bilthoven 
 

Lindenhaeghe BV 
Rembrandtlaan 1B 
3723 BG Bilthoven 
030-693 23 48 
 
Vanuit de richting Amersfoort, A28 
Volg op knooppunt Rijnsweerd afslag 2 richting De Uithof. Ga na 450 
meter rechtsaf de N412/Universiteitsweg op richting De Bilt. Rijdt 4,5 km 
rechtdoor tot u over de spoorbaan gaat. Ga de 1e linksaf, de Jan Steenlaan 

in. Ga direct 1e straat linksaf. U bevindt zich nu op de Rembrandtlaan, ons pand vindt u aan uw rechter hand. Er is 
voldoende gratis parkeergelegenheid.  
 
Vanuit de richting Hilversum, A27 
Neem afslag 32 richting Bilthoven. Na 3,6 km gaat u rechtsaf Bilthoven in. U rijdt dan de Gezichtslaan op. Aan het 
eind van de Gezichtslaan (na 1.1 km) gaat u rechtsaf de Soestdijkseweg Noord op. Ga na 700 meter (2e stoplicht) 
rechtsaf de Jan Steenlaan op. Ga direct 1e straat linksaf. U bevindt zich nu op de Rembrandtlaan, ons pand vindt u 
aan uw rechter hand. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.  
 
Vanuit de richting Den Bosch, Breda, A27 
Als u over de A27 knooppunt Lunetten passeert houdt u rechts aan richting Amersfoort A28/E30. Neem na 2,7 km 
afslag 2 richting De Bilt. Ga na 350 meter rechtsaf de Universiteitsweg (N412) op richting De Bilt. Volg de weg 4,8 km 
rechtdoor tot u over het spoor gaat. Ga direct daarna de 1e linksaf, de Jan Steenlaan in. Ga direct 1e straat linksaf. U 
bevindt zich nu op de Rembrandtlaan en ons pand vindt u aan uw rechter hand. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid.  
 
Openbaar vervoer 
Vanaf het station Bilthoven loopt u in noordelijke richting de Soestdijkseweg op. Na 30 meter gaat u bij het 
stoplicht linksaf de Jan Steenlaan in. Na ongeveer 50 meter gaat u de 1e straat links. Dit is de Rembrandtlaan. Deze 
loopt u uit tot u aan uw rechter hand Lindenhaeghe tegenkomt. 
Voor actuele reisinformatie plant u uw reis met behulp van www.9292ov.nl. 


