
 
 

 
 
 
 
 

 
Komende via A27 vanuit richting Utrecht of Hilversum 
Afslag 32 Bilthoven - Maartensdijk: richting Bilthoven (N234).  
Na circa 3,5 km bij de verkeerslichten links afslaan (naar de Gezichtslaan).  
Deze weg volgen (gaat over in Prof. Bronkhorstlaan) en in de tweede bocht aan de rechterkant is de  
ingang van het terrein Berg en Bosch. 
 
Komende via A28 vanuit richting Amersfoort of Utrecht 
Afslag 3 Zeist - Den Dolder: richting Den Dolder (N238). De N238 helemaal afrijden langs Den Dolder.  
Na ca. 6 km bij verkeerslichten linksaf richting Bilthoven (N234).  
Na circa 2 km bij verkeerslichten rechts afslaan (naar de Gezichtslaan).  
Deze weg volgen (gaat over in Prof. Bronkhorstlaan) en in de tweede bocht aan de rechterkant is de  
ingang van het terrein Berg en Bosch. 
 
Op het terrein van Berg en Bosch 
Er zijn 2 mogelijkheden om bij gebouw 110 te komen. 
 
Mogelijkheid 1: 
Als u het terrein van Berg en Bosch oprijdt, parkeert u uw auto gelijk rechts op parkeerplaats P0. 
Vervolgens gaat u te voet langs de slagboom richting De Kapel (dit is de slagboom die u ziet als u het 
terrein oprijdt). Na de slagbomen is gebouw 110 het eerste gebouw aan uw linkerhand, 50 meter na 
de slagbomen. 
 
Mogelijkheid 2:  
Als u het terrein van Berg en Bosch oprijdt, ziet u recht voor u slagbomen, als u daarvoor gaat staan, 
gaan de slagbomen na 5 seconden open. U rijdt dus niet langs de receptie. De slagbomen gaan voor 
iedereen open, ook al staat erbij dat het alleen voor pashouders is. 
 
Na de slagbomen kunt u gelijk links parkeren op P14 en vervolgens te voet verder naar gebouw 110. 
Dat is het eerste gebouw aan uw linkerhand, 50 meter na de slagbomen. 

 
Als u een invalidenparkeerkaart heeft, kunt u na de slagbomen rechtdoor rijden en na 
gebouw 110 linksaf slaan en parkeren op parkeerplaats P13, daar zijn twee ruime 
invalidenparkeerplaatsen. 
 
 
 

 
Openbaar vervoer: 
Heenreis: vanaf station Bilthoven vertrekt eenmaal per uur buslijn 58 die langs het terrein Berg en 
Bosch rijdt. In de spits rijden er extra bussen (lijn 258).  
Terugreis: tegenover de ingang van Berg en Bosch stopt buslijn 58 een keer per uur, richting station 
Bilthoven. In de spits rijden er extra bussen (lijn 258). 
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