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Adres 

Weltevreden 6 

3731 AL DE Bilt  

(030) 221 04 30 

 

 

Vanuit de richting Hilversum 

− Vanaf de A27 bij Utrecht de afslag Veemarkt (afrit 30) nemen. 

− Onderaan de afslag linksaf, de Biltse Rading op, richting De Bilt. 

− Bij de stoplichting rechtdoor. 

− Bij de rotonde opnieuw rechtdoor. 

− De weg maakt een bocht naar rechts. IN die bocht slaat u linksaf, de 

Groenekanseweg op.  

− Na 100 meter eerste weg linksaf, deze heet Weltevreden. 

− Na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand twee scholen liggen. De tweede 

school is de Rudolf Steinerschool (omgeven door een beukenhaag). 

− U kunt tegenover de school (gratis) parkeren.  

 

 

Vanuit de richting Houten-Nieuwegein 

− Vanaf de A27 bij Utrecht de afslag Veemarkt (afrit 30) nemen. 

− Onderaan de afslag rechtsaf, de Biltse Rading op, richting De Bilt. 

− Bij de stoplichting rechtdoor. 

− Bij de rotonde opnieuw rechtdoor. 

− De weg maakt een bocht naar rechts. IN die bocht slaat u linksaf, de 

Groenekanseweg op.  

− Na 100 meter de eerste weg linksaf, deze heet Weltevreden. 

− Na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand twee scholen liggen. De tweede 

school is de Rudolf Steinerschool (omgeven door een beukenhaag). 

− U kunt tegenover de school (gratis) parkeren.  

 

 

Vanuit Utrecht 

− U rijdt via de Veemarkt richting De Bilt. 

− Bij de rotonde (kruising Kardinaal de Jongweg en Biltse Rading) gaat u de Biltse 

Rading op, richting De Bilt. 

− Bij de stoplichting rechtdoor. 

− Bij de rotonde opnieuw rechtdoor. 

− De weg maakt een bocht naar rechts. IN die bocht slaat u linksaf, de 

Groenekanseweg op.  

− Na 100 meter de eerste weg linksaf, deze heet Weltevreden. 

− Na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand twee scholen liggen. De tweede 

school is de Rudolf Steinerschool (omgeven door een beukenhaag). 

− U kunt tegenover de school (gratis) parkeren.  

 

 

� Zie de volgende pagina voor het vervolg. 
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Vanuit Zeist 

− U volgt de Utrechtse weg, richting Utrecht - De Bilt. 

− Bij stoplichten rechtsaf richting De Bilt, u rijdt op de Soestdijkseweg. 

− Bij de eerste stoplichten rechtdoor. 

− Bij de rotonde linksaf, de Groenekanseweg op. 

− Twee maal bij stoplichten rechtdoor rijden. 

− Wanneer de weg een scherpe bocht naar links maakt, slaat u IN de bocht 

rechtsaf, dit is (ook) de Groenekanseweg. 

− Na 100 meter de eerste weg linksaf, deze heet Weltevreden. 

− Na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand twee scholen liggen. De tweede 

school is de Rudolf Steinerschool (omgeven door een beukenhaag). 

− U kunt tegenover de school (gratis) parkeren.  

 

 

Vanuit Bilthoven 

− U rijdt over de Soestdijkseweg naar De Bilt. 

− U passeert het gemeentehuis, een statig wit gebouw aan uw rechter hand. 

− Bij de rotonde 500 meter verderop slaat u rechtsaf, de Groenekanseweg op. 

− Twee maal bij stoplichten rechtdoor rijden. 

− Wanneer de weg een scherpe bocht naar links maakt, slaat u IN de bocht 

rechtsaf, dit is (ook) de Groenekanseweg. 

− Na 100 meter de eerste weg linksaf, deze heet Weltevreden. 

− Na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand twee scholen liggen. De tweede 

school is de Rudolf Steinerschool (omgeven door een beukenhaag). 

− U kunt tegenover de school (gratis) parkeren.  

 

 

Suggesties welkom! 

Is iets in deze routebeschrijving niet duidelijk of onjuist? Wij vernemen het graag van u! 

U kunt uw opmerkingen mailen naar info@rudolfsteinerschooldebilt.nl. 


