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Met openbaar vervoer  
 
Vanaf Utrecht Centraal Station: 
Neem bus 77 richting Bilthoven. Stap uit bij halte Alfred Nobellaan in De Bilt, dit is de eerste halte in 
De Bilt. Deze busreis duurt 20-25 minuten. Zie verder looproute. 
 
Vanaf station Bilthoven: 
Neem bus 77 richting Nieuwegein. Stap uit bij halte Alfred Nobellaan in De Bilt, dit is de laatste halte 
in De Bilt. Deze busreis duurt 10-15 minuten. Zie verder looproute 
 
Looproute vanaf bushalte Alfred Nobellaan: 
Als je bent uitgestapt bij de halte Alfred Nobellaan loop je terug richting de stoplichten, daar steek je 
de weg over (dit is de Biltse Rading; grote weg met middenberm). Aan de overzijde loop je rechtsaf 
het fietspad op, dat pad komt uit op de straat Weltevreden. Die straat loop je in, en na een paar 
gebouwen aan de rechterzijde van die straat, vind je het landelijk bureau van de NVA. Dat bevindt 
zich in een gebouw met een deels witte gevel, ingang aan de voorzijde (linkeringang). In dit gebouw 
bevinden zich o.a. ook verenigingen Balans en Impuls, en stichting Hoezo Anders.  
Vanaf de bushalte is het ca. 5 minuten lopen naar de NVA. 
 
 

Met de auto 
 
Uit de richting Utrecht/Oudenrijn: de borden “Arnhem” volgen, en direct daarna “Hilversum” (A27), 
zie verder: route vanaf de A27 
 
Uit de richting Amsterdam: na Laren de afslag “Utrecht/Hilversum” nemen (A27), zie verder: route 
vanaf de A27 
 
Uit de richting Zwolle/ Amersfoort: de A28 richting Utrecht volgen, daarna de A27 richting Hilversum 
nemen, zie verder: route vanaf de A27 
 
Route vanaf de A27: 
Neem de afslag “Veemarkt”, dit is afslag 30. 
Na 0,6 km rechtsaf richting De Bilt en de weg vervolgen via De Biltse Rading 
Na 1,5 km rechtdoor over de rotonde 
Ga na 0,6 km op de rotonde linksaf de Groenekanseweg op 
Na 140 m de eerste weg links (Weltevreden)  
De weg Weltevreden vervolgen, na ca 0,5 km het rode fietspad oversteken, doorrijden tot voorbij de 
lagere school aan de linkerzijde van de weg; de NVA bevindt zich in het tweede gebouw na de school. 
 
De NVA is gevestigd in een gebouw met een deels witte gevel, ingang aan de voorzijde (linkeringang). 
Naast de NVA bevinden zich o.a. ook de verenigingen Balans en Impuls en stichting Hoezo Anders in 
dit gebouw.Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en ervoor langs de weg. 


