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Routebeschrijving naar VMDB en Depressie Vereniging (DV) 

Adres: Kaap Hoorndreef 28A, 3563 AT Utrecht 

Het kantoor van de VMDB en 

DV is bereikbaar met diverse 
bussen van stations Utrecht CS 
en Utrecht Overvecht. De 

reistijd is gemiddeld resp. 20 
en 12 min. 

Raadpleeg de OV planners 
9292.nl, ns.nl en/of 
u-ov.info voor uw reisplanning 

en eventuele verstoringen op 
de reisdag. 

De Utrechtse OV site bevat 
praktische plattegronden van 
busstations bij de treinstations. 

Neem voldoende tijd om op 
Utrecht CS uw bus te zoeken 

vanwege de voortdurende 
bouwactiviteiten. 

Bij problemen met het vinden van de locatie neem contact op met het VMDB 
bureau (T 030 2803030). 

Vanaf station Utrecht Centraal (volg pictogrammen ‘bus B/C Centrumzijde’) 

 Bus 6. Neem op perron B7 bus 6 richting Overvecht Noord. Stap uit bij halte 
Kaap Hoorndreef. Loop ongeveer 40 meter terug, sla rechtsaf de Kaap 

Hoorndreef in en aan einde rechtsaf de straat vervolgen. In het tweede flat 
aan linkerzijde zit de VMDB (4e etage). 

 Bus 9. Neem op perron B6 bus 9 richting Overvecht Noord. Stap uit bij halte 

Zamenhofdreef Steek de weg over richting het winkelcentrum Overvecht en 
vervolg de weg naar rechts. Na 150m steek de Einsteindreef over (gescheiden 

rijbanen). Na het fietspad links het onverharde voetpad oplopen. Aan 
rechterzijde staan vijf flats. In het tweede flat aan rechterzijde zit de VMDB 
(4e etage). 

Vanaf station Utrecht Overvecht (haltes direct naast station). 

 Bus 1 en 30. Neem bij halte C bus 1 richting Overvecht of bij halte D bus 30 

richting Antonius ziekenhuis. Stap uit bij halte Einsteindreef. Loop het 
onverharde voetpad op en loop tussen flats naar Kaap Hoorndreef en dan 
rechtsaf. Na passeren van eerste flat bereikt u flat waar de VMDB is 

gehuisvest (4e etage). 

 Bus 35 en 122. Neem bij halte C bus 35 richting Maarssen Dorp of 122 

richting Loosdrecht. Stap uit bij halte Camegiedreef. Loop 300m terug, steek 
de weg over en loop Paranadreef in. Sla derde weg links in (Kaap Hoorndreef) 
en aan einde rechtsaf de straat vervolgen. In het tweede gebouw aan 

linkerzijde zit de VMDB (4e etage). 


