
Routebeschrijving naar Landgoed Zonheuvel 

Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 

 

 

 

 

 

 

 

REISINFORMATIE - AUTO: 

 

Per auto vanuit Zwolle/Amersfoort vanaf knooppunt Hoevelaken (A28): 

Rijdend op de A28 neemt u de afslag Maarn/Amersfoort-Zuid (afrit 5). U gaat linksaf richting 

Maarn (N227) en na 12 km bevindt u zich op de Amersfoortseweg. Na ongeveer twee kilometer 

(tegenover kilometerpaal 9.7) vindt u aan uw linkerhand het terrein van Zonheuvel. Er is een 

groot parkeerterrein tegenover de hoofdingang (het terrein oprijden – even verderop aan uw 

rechterhand). 

 

Per auto vanuit Arnhem (A12): 

Rijdend op de A12 neemt u de afslag Maarsbergen (afrit 22). Aan het einde van de afrit gaat u bij 

het verkeerslicht rechtdoor waarna u rechts aanhoudt richting rotonde. Bij de rotonde rechtsaf 

spoorweg over en bij de verkeerslichten linksaf en doorrijden tot de verkeerslichten (ongeveer 5 

km). Hier slaat u linksaf. U bevindt zich nu op de Amersfoortseweg. Na ongeveer twee kilometer 

(tegenover kilometerpaal 9.7) vindt u aan uw linkerhand het terrein van Zonheuvel. Er is een 

groot parkeerterrein tegenover de hoofdingang (het terrein oprijden – even verderop aan uw 

rechterhand). 

 

Per auto vanuit Utrecht/Amsterdam/Den Haag: 

Bij knooppunt Oudenrijn kiest u de A12 richting Arnhem. U neemt de afslag Maarn-Doorn. U gaat 

rechtsaf richting Doorn. U bevindt zich nu op de Amersfoortseweg. Na ongeveer twee kilometer 

(tegenover kilometerpaal 9.7) vindt u aan uw linkerhand het terrein van Zonheuvel. Er is een 

groot parkeerterrein tegenover de hoofdingang (het terrein oprijden – even verderop aan uw 

rechterhand). 

 

Per auto vanuit Den Bosch (A2) en vanuit Breda/Gorinchem (A27): 

Rijdend op de A2 kiest u bij knooppunt Everdingen de A27 richting Almere-Hilversum. Bij 

knooppunt Lunetten neemt u de A12 richting Arnhem. U neemt de afslag Maarn-Doorn. U gaat 

rechtsaf richting Doorn. U bevindt zich nu op de Amersfoortseweg. Na ongeveer twee kilometer 

(tegenover kilometerpaal 9.7) vindt u aan uw linkerhand het terrein van Zonheuvel. Er is een 

groot parkeerterrein tegenover de hoofdingang (het terrein oprijden – even verderop aan uw 

rechterhand). 

  

 

 



REISINFORMATIE - OPENBAAR VERVOER  (0900 9292 - 9292.nl): 

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 

 
Bus-service voor treinreizigers 
 

Op vrijdag 13 juli zal er een bus rijden voor deelnemers die aankomen met de trein op station 
Driebergen- Zeist. Deze bus rijdt één keer en wacht op het station deelnemers op die aankomen 
met de trein uit Arnhem om 17.12 uur op station Driebergen-Zeist en ook op deelnemers die 
aankomen met de trein uit Utrecht om 17.17 uur op station Driebergen-Zeist. 
 

Deze service is kosteloos (reistijd naar Zonheuvel ± 10 min.).  
 

AANMELDEN voor deze bus is NOODZAKELIJK – vóóraf bij Zonheuvel,  
 

reserveringen@landgoedzonheuvel.nl of tel. 0343 473 550 
 

 

Vanaf het station Driebergen-Zeist met 2 bussen (2x overstappen - reistijd ± 35 min): 

Neem Syntus bus 56  - richting Doorn via Zeist - naar Doorn - uitstappen halte Centrum Doorn; 

daarna met Syntus bus 82 - richting Amersfoort via Leusden -  uitstappen bij  halte Maarten 

Maartenshuis op het terrein van Zonheuvel, dan nog 5 min (= 300 meter) lopen. 
 

Liever een Taxi vanaf station Driebergen-Zeist (± € 20,-)? 

Taxi van Vlastuin - 033-286 7900 of 033-286 1491 - info@vanvlastuin.nl 

 

Vanaf station Amersfoort CS: 

Met 1 bus (reistijd ± 45 min) 

Neem Syntus bus 82 richting Doorn via Leusden - uitstappen bij  halte Maarten Maartenshuis, pal 

voor het terrein van  Zonheuvel, dan nog 5 min (= 300 meter) lopen.  

 

Vanaf station Utrecht Centraal: 

Met NS Sprinter en bus via Maarn (1x overstappen - reistijd ± 35 min) 

Neem de NS Sprinter richting Veenendaal Centrum - uitstappen: Station Maarn; 

loop naar bushalte Raadhuislaan, Maarn – in 4 minuten (240 meter); 

neem Syntus Bus 82 richting Doorn via Leusden –  6 - 15 minuten - uitstappen bij halte Maarten 

Maartenshuis, pal voor het terrein van  Zonheuvel; dan nog 5 min (= 300 meter) lopen.  

 

Vanaf station Arnhem CS: 

Met NS intercity naar station Driebergen-Zeist.  

Dan: met 2 bussen (= 2x overstappen - reistijd ± 35 min)  Bus-nummers: zie hierboven bij 

Driebergen-Zeist.  

 

Vanaf station Maarn (bushalte Raadhuislaan): 

Met 1 bus (reistijd ± 6 -15 min) 

Met bus 82 richting Doorn via Leusden - uitstappen bij  halte Maarten Maartenshuis, pal voor het 

terrein van  Zonheuvel, dan nog 5 min (= 300 meter) lopen. 

 
Op vrijdag 20 juli is er natuurlijk ook de terugreis…  

Geen zorg daarover! Dat komt helemaal goed ☺. 

Er komen velen met de auto, en menigeen zal je met plezier naar een station brengen, bijv. 

station Driebergen (9 minuten met de auto). Wij helpen om dat te regelen! 

 
Koos en Doris Janson  –  www.koosjanson.nl  –  T +31 (0)30 6950 328 

mailto:reserveringen@landgoedzonheuvel.nl
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B31343473550&hl=nl&authuser=0
mailto:info@vanvlastuin.nl
http://www.koosjanson.nl/

