
Routebeschrijving YWCA Nederland 

 
 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

----------------------------------------------------------------------  

Vanaf Utrecht CS:  (reistijd ong. 10 min.) 

Stadsbus 28 (richting Uithof P&R), bus 50 (richting Wageningen Busstation), bus 51 (richting 

Driebergen - Rijsenburg), bus 52 (richting Zeist/Amersfoort), bus 53 (richting Zeist), bus 77 (richting 

Bilthoven). Al deze bussen stoppen bij de YWCA. 

Stap uit bij halte Oorsprongpark.  

 

MET DE AUTO 

---------------------------------------------------------------------- 

Vanuit Hilversum: 

• A27 richting Utrecht 

• Volg afrit 30 (Veemarkt) en sla onderaan rechtsaf 

• Op rotonde driekwart links (Sartreweg) 

• Op rotonde direct rechts 

• U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang direct rechts de F.C.Dondersstraat in en  

• vindt u aan de rechterkant YWCA Nederland 

Vanuit Amersfoort:  

• A28 richting Utrecht 

• Volg bij knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht Centrum A28 

• Bij stoplichten rechtsaf (Waterlinieweg) 

• Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat  

• U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang direct rechts de F.C.Dondersstraat in en  

• vindt u aan de rechterkant YWCA Nederland 

Vanuit Arnhem: 

• A12 richting Den Haag 

• Bij Utrecht volg afrit 18 Hoograven / Lunetten / Houten / Nieuwegein en rij onderaan  

• afrit rechtsaf (Waterlinieweg) 

• Bij eerste stoplichten (A27 / A28) rechtdoor  

• Bij tweede stoplichten (Rijnsweerd) rechtdoor  

• Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat 

• U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang direct rechts de F.C.Dondersstraat in en  

• vindt u aan de rechterkant YWCA Nederland 

 



Vanuit Den Bosch: 

• A2 richting Amsterdam 

• Volg bij knooppunt Everdingen richting Amersfoort A27 

• Volg bij knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht Centrum A28 

• Bij stoplichten rechtsaf (Waterlinieweg) 

• Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat 

• U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang direct rechts de F.C.Dondersstraat in en  

• vindt u aan de rechterkant YWCA Nederland 

Vanuit Den Haag: 

• A12 richting Arnhem en 

Vanuit Amsterdam:  

• A2 richting Den Bosch en 

Vanuit Breda:  

• A27 richting Utrecht : 

• Volg bij verkeersplein Oudenrijn richting Arnhem (A12) 

• Volg afrit 18 Hoograven / Lunetten / Houten / Nieuwegein en rij onderaan afrit linksaf  

• onder de snelweg door en voeg rechts uit (Waterlinieweg) 

• Bij eerste stoplichten (A27 / A28) rechtdoor  

• Bij tweede stoplichten (Rijnsweerd) rechtdoor  

• Op rotonde Berekuil derde rechts afslag Biltstraat 

• U rijdt de Biltstraat in en na spoorovergang direct rechts de F.C.Dondersstraat in en  

• vindt u aan de rechterkant YWCA Nederland 


