
 

 

ROUTEBESCHRIJVING EP&C 
KANTOOR UTRECHT 

ADRES  

Biltstraat 206  

3572 BS Utrecht 

    

Telefoon: 030-273 75 10 

 

Noot m.b.t. parkeren: 

U kunt parkeren op het eigen terrein van EP&C. Kies als bestemming de Willem Barentszstraat 

nr. 9 (3572 PA), hier draait u rechtsaf, via de openstaande garagedeur, het terrein op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mochten de parkeerplaatsen op 

ons eigen terrein bezet zijn, dan kunt u 

uw auto hier of aan de Karel 

Doornmanlaan (betaald) parkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUTE VANUIT AMSTERDAM 

 A1 richting Amersfoort  

 Neem afslag A27 richting Utrecht  

 Neem afrit 30 (Veemarkt/De Bilt)  

 Onderaan de afslag gaat u rechtsaf  

Vanaf hier volgt u de algemene route zoals hieronder beschreven. 

ROUTE VANUIT DEN HAAG / ARNHEM 

 A12 richting Utrecht 

 Bij Utrecht knooppunt Lunetten volg A27/E30 richting Hilversum   

 Neem afrit 30 (Veemarkt/De Bilt) 

 Onderaan de afslag gaat u linksaf 

Vanaf hier volgt u de algemene route zoals hieronder beschreven. 



 

 

ROUTE VANUIT DEN BOSCH 

 A2 richting Utrecht 

 Bij Utrecht knooppunt Lunetten volg A27/E30 richting Hilversum   

 Neem afrit 30 (Veemarkt/De Bilt) 

 Onderaan de afslag gaat u linksaf 

Vanaf hier volgt u de algemene route zoals hieronder beschreven. 

*** ALGEMENE ROUTE 

 U neemt de 3e afslag op de rotonde (linksaf)  

 De volgende rotonde neemt u direct de 1e afslag (rechtsaf) 

 U rijdt nu op de Biltstraat 

 Om te kunnen parkeren, slaat u voor de spoorwegovergang rechtsaf (Buys Ballotstraat) 

 Daarna 1e straat rechts (Heemskerkstraat) 

 En tot slot 1e straat rechts (Willem Barentszstraat) 

 Aan het einde van deze straat, tegenover nummer 9, ziet u aan uw rechterhand de toegang 

tot ons parkeerterrein.  

ROUTEBESCHRIJVING VOOR HET OPENBAAR VERVOER 

De Biltstraat is vanaf het Centraal Station Utrecht met de bus bereikbaar.  

Bussen van U-OV: Lijn 28, 51, 52, 53, 74, 77, 251. 

Bussen van Connexxion: Lijn 50. 

De reistijd is ongeveer 10 minuten.  

U stapt uit bij de halte Oorsprongpark. Dit is een zijstraat van de Biltstraat.  

Loop 200 meter in oostelijke richting (park rechts houden, spoorbaan oversteken) en u vindt 

ons pand aan de linkerkant. 

AUTOROUTE VOOR VERTREK 


