
Routebeschrijving       

Auto (vanaf A27)  
• Neem afslag 30-De Bilt en volg de borden naar De Bilt  

• Ga rechtdoor bij het stoplicht  

• Ga rechtdoor bij de rotonde  

• Bij de 2e rotonde ga je linksaf (op de rotonde staat een oude VW Kever)  

• Neem de eerste weg rechts en blijf deze volgen (je bent op bedrijventerrein Larenstein)   

• Op de T-splitsing links aanhouden (P.C. Staalweg)  

• Neem de eerste weg rechts. Je bent op de P.C. Staalweg   

• Rij iets door en parkeer je auto op de eerste weg rechts of links. Let op niet op de gereserveerde 

plekken parkeren.  

Esoterra zit gevestigd op PC Staalweg 50, op de 2e verdieping. Niet aan de zijde  van de sportvelden 

maar een straat daarachter tegenover bedrijf De Wilde Metaal.  

Openbaar Vervoer  
Vanaf Utrecht CS optie I:   

• Neem bus 77 richting Bilthoven  

• Stap uit bij bushalte Poolsterlaan  

• Zie vanaf bushalte Poolsterlaan  

Vanaf Utrecht CS optie II:   

• Neem bus 74 richting Zeist  

• Stap uit bij bushalte Tunneltje, de Bilt  

• Neem bus 58 richting Hilversum  

• Stap uit bij bushalte Poolsterlaan  

• Zie vanaf bushalte Poolsterlaan  

 Vanaf Station Bilthoven optie I:  

• Neem bus 77 richting Nieuwegein 

• Stap uit bij bushalte Poolsterlaan  

• Zie vanaf bushalte Poolsterlaan   

Vanaf Station Bilthoven optie II:  

• Neem bus 78 richting de Leyen  

• Stap uit bij bushalte Kromhoutkwartier  

• (5 minuten) Loop over het fietspad/ wandelpad onder het spoor door  

• Ga rechtsaf de Noorderkroon op  

• Deze weg gaat met een knik (linksaf) over in de Tweelingen; blijf lopen  

• Loop door naar het hek van bedrijventerrein Larenstein en je bent op de PC Staalweg; ga rechts  

• Ga links onder het gebouw door en ga direct rechts  

• Na 20 meter vind je de ingang  

• Esoterra zit gevestigd op PC Staalweg 50, op de 2e verdieping. 

 

Vanaf bushalte Poolsterlaan (5min.) 

• Loop naar de weg met de 

verkeersdrempel/kruising 

(Poolsterlaan) en ga deze in (langs 

een parkje)  

• Aan het einde van de weg loop je 

links het fietspad op  

• Door het hek van bedrijventerrein 

Larenstein lopend kom je op de PC 

Staalweg; loop rechts langs het hek 

• Ga links onder het gebouw door 

en direct rechts  

• Na 20 meter vind je de ingang   

• We zitten op de 2e verdieping 


