
Routebeschrijving Landgoed Zonheuvel  

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). 

 
Goede reis! 
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