
Routebeschrijving auto en openbaar vervoer 
Landgoed Zonheuvel ligt aan de doorgaande weg tussen Maarn en Doorn 

Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 
 

Auto - vanuit Zwolle/Amersfoort vanaf knooppunt Hoevelaken (A28) 

Vanaf  de A28, neem afslag Maarn/Amersfoort-Zuid (afrit 5). Linksaf richting Maarn (N227) en na 12 

km ben je op de Amersfoortseweg. Vervolg: zie hieronder vanaf *.  
 

Auto - vanuit Arnhem (A12) 

Vanaf de A12: neemt afslag Maarsbergen (afrit 22). Aan het einde van de afrit bij het verkeerslicht 

rechtdoor. Daarna rechts aanhouden richting rotonde. Bij de rotonde rechtsaf spoorweg over en bij de 

verkeerslichten linksaf en doorrijden tot de verkeerslichten (ongeveer 5 km). Hier linksaf slaan. Dit is 

de Amersfoortseweg. Vervolg: zie hieronder vanaf *.  
 

Auto - vanuit Utrecht/Amsterdam/Den Haag 

Bij knooppunt Oudenrijn kies: A12 richting Arnhem. Neem de afslag Maarn-Doorn. Dan rechtsaf 

richting Doorn. Dit is de Amersfoortseweg. Vervolg: zie hieronder vanaf *.  
 

Auto - vanuit Den Bosch (A2) en vanuit Breda/Gorinchem (A27) 

Vanaf A2, kies bij knooppunt Everdingen de A27 richting Almere-Hilversum. Bij knooppunt Lunetten: 

neem de A12 richting Arnhem. Neem dan de afslag Maarn-Doorn. Rechtsaf richting Doorn. Dit is de 

Amersfoortseweg. Vervolg: zie hieronder vanaf *.  
 

* Vervolg met de auto vanaf de Amersfoortseweg. Na ± twee kilometer (tegenover kilometerpaal 9.7) 

linksaf het terrein van Zonheuvel oprijden. Rijd rechtdoor de oprijlaan in, tot rechts de grote (gratis) 

parkeerplaats. Deze ligt tegenover de hoofdingang waar je verwacht wordt . 

Openbaar vervoer–TREIN–volgens de nieuwe OV dienstregeling, ingaande op 11 december  
 

Het beste wat je kunt doen: reis naar station Driebergen. Wij zorgen daar voor een bus die je in 

10 minuten naar Zonheuvel brengt. De vertrektijd van de bus zal aansluiten op de aankomst 

van de onderstaande treinen uit Utrecht en Arnhem.   
 

Van station Utrecht Centraal naar station Driebergen-Zeist - vanaf spoor 19 (richting Arnhem)  
 

Vertrek station Utrecht Centraal:  09.09 uur   Aankomst station Driebergen-Zeist:  09.16 uur 
 

Vertrek station Arnhem Centraal:  08.46 uur    Aankomst station Driebergen-Zeist: 09.13 uur 
 

Na afloop van de workshop regelen wij opnieuw een bus die je naar station Driebergen brengt. 

Vertrektijd ± 17.20 uur. Je bent dan op tijd om een van de volgende treinen te nemen: 
 

Vertrek station Driebergen-Zeist:  17.43 uur   Aankomst station Utrecht Centraal: 17.51 uur 
 

Vertrek station Driebergen-Zeist:  17.46 uur    Aankomst station Arnhem Centraal: 18.44 uur 

 

Jouw bijdrage aan deze dienstverlening: € 5,- (retour, geen korting bij enkele reis). Contante 

betaling bij aankomst op Zonheuvel. 

 

Reservering: aanmelding is noodzakelijk! Spreek in (030 695 03 28) op onze voicemail / mail 

ons (workshop@koosjanson.nl)  dat je van de bus gebruik wilt maken. 
 

Taxi: wil je liever zelf met anderen een taxi regelen? Bel: TAXI-Besseling  088  885 58 65.  

Kosten enkele reis: € 23,-; met 4 personen is dat € 5,75 p. p. 

 

 

16-11-28                                                                                                          GOEDE REIS! 
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