
 met auto/motor 25 APR 14 

VMDB/IM  v2.0 

Routebeschrijving naar VMDB en Depressie Vereniging (DV) 

Adres: Kaap Hoorndreef 28A, 3563 AT Utrecht 

De onderstaande routebeschrijvingen via de 

genoemde snelwegen zijn gebaseerd op het 
aanrijden van het VMDB kantoor via de Ring 
Utrecht (noord) voornamelijk uit oogpunt van 

eenvoud.  

Let op! Routeplanners geven voor routes 

vanuit westen en zuiden een adviesroute 
door de stad (A2 afrit 8 - alternatief). 

Bij een vertrekpunt binnen de Ring Utrecht is 

een route door de stad mogelijk praktischer.  

Raadpleeg eventueel uw eigen routeplanner 

en/of navigatiesysteem. 

De VMDB en DV zijn gehuisvest in tweede 
gebouw van vijf op de derde verdieping. 

Bij problemen met het vinden van de locatie 
neem contact op met het VMDB bureau (T 

030 2803030). 

Vanuit richting Amsterdam (A2) 

Neem afrit 6 richting Ring Utrecht (noord) | 

Maarssen en sla linksaf de N230 op. 

Na 5,8 km bij de tweede rotonde rechtsaf richting 

Overvecht | Centrum (Einsteindreef). Bij de derde 

verkeerslichten rechtsaf (Paranadreef) en direct 

weer rechtsaf (Kaap Hoorndreef). 

Vanuit richting Rotterdam | Den Haag (A12) 

Bij knooppunt Oudenrijn neem afrit 16 t/m 18 en volg richting Amsterdam (A 2). Op A2 

neem afrit 6 richting Ring Utrecht (noord) | Maarssen en sla rechtsaf de N230 op. 

Lees verder bij Amsterdam (A2) vanaf ‘Na 5,8 km …’. 

Vanuit richting Hilversum (A27) 

Neem afrit 31 richting Ring Utrecht (noord) | Maarssen | N230. 

Bij de eerste stoplichten rechtsaf de N230 op. Bij de volgende rotonde tweede richting 

Overvecht | Centrum (Einsteindreef). Bij de derde verkeerslichten rechtsaf (Paranadreef) 

en direct weer rechtsaf (Kaap Hoorndreef). 

Vanuit richting Amersfoort (A28) 

Bij knooppunt Rijnsweerd naar rechts afbuigen richting Ring Utrecht | Hilversum (A27).. 

Lees verder bij Hilversum (A27). 

Vanuit richting Arnhem (A12) 

Bij knooppunt Lunetten volg richting A27 | ring Utrecht (oost) | Hilversum. 

Lees verder bij Hilversum (A27). 

Vanuit richting ’s-Hertogenbosch (A2) en Breda (A27) 

Op A2 bij knooppunt Vianen naar rechts afbuigen richting Almere | Utrecht (A27). 

Lees verder bij Hilversum (A27). 


