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Routebeschrijving naar Sira Consulting 
  

 

Route met de auto: 
Vanuit richting Amsterdam en Utrecht Noord (N230/A27): 
 Afslag nummer 30 "Centrum/De Bilt". 

 Volg de Biltse Rading richting De Bilt. 

 Neem op de tweede rotonde de eerste afslag richting Groenekanseweg. 

 Neem vervolgens op de rotonde aan het eind van de Groenekanseweg de derde af-
slag, richting Soestdijkseweg Zuid. 

 Volg de Soestdijkseweg Zuid voor 1,9 km. 

 Sira Consulting is gevestigd in Villa Horev aan de rechterzijde na het kruispunt met 
de Boslaan. 

 

Vanuit richting Utrecht Zuid en Zwolle (A27/A28): 
 Afslag nummer 2 "De Uithof/De Bilt/Zeist". 

 Volg de Universiteitsweg/N412 richting De Bilt/Zeist. 

 De N237 oversteken en de weg vervolgen richting De Bilt. 

 U bent nu op de Soestdijkseweg Zuid. 

 Volg deze weg voor circa 3 km. 

 Sira Consulting is gevestigd in Villa Horev aan de rechterzijde na het kruispunt met 
de Boslaan. 

 

Vanuit richting Hilversum (A27): 
 Afslag nummer 32 "Bilthoven". 

 Volg de N234 richting Bilthoven. 

 Sla na circa 3,6 km. Af naar rechts, richting Bilthoven. 

 U bent nu op de Gezichtslaan. 

 Sla aan het eind van de weg af naar rechts naar de Soestdijkseweg Noord 
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 Vervolg de weg na 700 m. naar de Jan Steenlaan en neem op de rotonde de tweede 
afslag. 

 Vervolg de weg door de tunnel en sla op de rotonde na de tunnel rechtsaf. U bent nu 
op de Soestdijkseweg Zuid. 

 Sira Consulting is gevestigd in Villa Horev aan de linkerzijde voor het kruispunt met 
verkeerslichten met de Boslaan. 

 

U kunt ook hier uw eigen routebeschrijving maken. 

 

Route met het openbaar vervoer: 
 Vanaf station Utrecht neemt u de sprinter richting Baarn. 

 Vanaf station Amersfoort neemt u de sprinter richting Utrecht Centraal. 

 Stap na circa 10 minuten uit op station Bilthoven. 

 Loop vanuit het station in zuidwesterlijke richting over de Soestdijkseweg Zuid. 

 Sira Consulting is gevestigd in Villa Horev na 350 meter aan de linkerzijde, voor het 
kruispunt met verkeerslichten met de Boslaan. 

 

U kunt ook hier uw eigen reis per openbaar vervoer plannen naar ons kantoor. 

https://www.google.nl/maps/dir/''/@52.0343983,5.0934163,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6644a464068e1:0xa1c61a8851eb5e08!2m2!1d5.095605!2d52.034395
http://9292.nl/plan/vertrek/2015-09-30T1010?naarRef=bilthoven_soestdijkseweg-zuid-260
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