
 
 

 

 

Routebeschrijving   

PER OPENBAAR VERVOER 

 

Looproute vanaf het NS-station Driebergen-Zeist (5 min.)  

 

•   vanuit het station loopt u over het Stationsplein naar het kruispunt (met stoplichten): 

Hoofdstraat/Odijkerweg/Driebergseweg/Breullaan; 

•  op het kruispunt volgt u de Driebergseweg, voorbij landgoed De Breul aan uw rechterhand en 

voorbij de sportvelden van Phoenix aan uw linkerhand;  

•  na 100 m vindt u ons kantoorgebouw aan uw linkerzijde.  

 

Looproute vanaf bushalten Nieuw Beerschoten aan de Driebergseweg (1 min.)  

 

•   buslijn 50, van het NS-station Utrecht-C.S. via De Bilt, Zeist, Driebergen, Doorn, Leersum, 

Amerongen, Elst, Rhenen naar Wageningen, en terug;  

•   buslijn 72, van Nieuwegein via Utrecht en Zeist naar het NS-station Driebergen-Zeist, en 

terug; beide halten zijn gelegen binnen gezichtsafstand op 100 meter vanuit ons 

kantoorgebouw.  

 

PER AUTO  

 

Vanuit Arnhem  

•   A12, richting Utrecht;  

•   afrit nr. 20 Driebergen/Zeist;  

•   bij het einde van de afrit slaat u rechtsaf, richting Zeist;  

•   u rijdt over de Hoofdstraat, voorbij McGregor aan uw rechterhand;  

•   u passeert de spoorwegovergang bij het NS-station Driebergen-Zeist;  

•   op het kruispunt (met stoplichten) rijdt u rechtdoor;  

•   na 300 m ziet u het kantoor aan uw linkerzijde; 

 

Vanuit Den Haag/Rotterdam  

 

•  via Gouda rijdt u over de A12, richting Arnhem;  

•   u verlaat de A12 bij afrit nr. 20 Driebergen/Zeist;  

•   bij het einde van de afrit slaat u linksaf, richting Zeist;  

•   u rijdt over de Hoofdstraat, voorbij McGregor aan uw rechterhand;  

•   u passeert de spoorwegovergang bij het NS-station Driebergen-Zeist;  

•   op het kruispunt (met stoplichten) rijdt u rechtdoor;  

•   na 300 m ziet u het kantoor aan uw linkerzijde; 

 



 
 

 

 

Vanuit Den Bosch/Amsterdam 

  

•   u rijdt over de A2, richting Utrecht;  

•   bij knooppunt Oudenrijn verlaat u de A2 en volgt u de A12, richting Arnhem;  

•   u verlaat de A12 bij afrit nr. 20 Driebergen/Zeist;  

•   u rijdt over de Hoofdstraat, voorbij McGregor aan uw rechterhand;  

•   u passeert de spoorwegovergang bij het NS-station Driebergen-Zeist;  

•   op het kruispunt (met stoplichten) rijdt u rechtdoor;  

•   na 300 m ziet u het kantoor aan uw linkerzijde; 

 

Vanuit Breda/Almere  

 

•  u rijdt over de A27, richting Utrecht;  

•   bij knooppunt Lunetten verlaat u de A27 en volgt u de A12, richting Arnhem  

•   u verlaat de A12 bij afrit nr. 20 Driebergen/Zeist;  

•  u rijdt over de Hoofdstraat, voorbij McGregor aan uw rechterhand;  

•   u passeert de spoorwegovergang bij het NS-station Driebergen-Zeist;  

•   op het kruispunt (met stoplichten) rijdt u rechtdoor;  

•   na 300 m ziet u het kantoor aan uw linkerzijde; 

 

Vanuit Amersfoort  

 

•   u rijdt over de A28, richting Utrecht;  

•   bij knooppunt Rijnsweerd verlaat u de A28 en volgt u de A27;  

•   bij knooppunt Lunetten verlaat u de A27 en volgt u de A12, richting Arnhem;  

•  u verlaat de A12 bij afrit nr. 20 Driebergen/Zeist;  

•   u rijdt over de Hoofdstraat, voorbij McGregor aan uw rechterhand;  

•   u passeert de spoorwegovergang bij het NS-station Driebergen-Zeist;  

•   op het kruispunt (met stoplichten) rijdt u rechtdoor;  

•   na 300 m ziet u het kantoor aan uw linkerzijde. 

 


