
 

 
 

 
 

Route naar Landgoed Zonheuvel - Doorn 

 
 
Zonheuvel ligt aan de doorgaande weg 
tussen Maarn en Doorn. De directe 
nabijheid van een aansluiting op de A12 en 
onze shuttlebusjes vanaf NS-station 
Driebergen-Zeist garanderen een 
uitstekende bereikbaarheid. 
 
 
 
 

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.  
Het terrein beschikt over ruime parkeergelegenheid. 
 
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.  
Het terrein beschikt over ruime parkeergelegenheid. 
 
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.  
Het terrein beschikt over ruime parkeergelegenheid. 
 
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.  
Het terrein beschikt over ruime parkeergelegenheid. 
 
Openbaar vervoer 
Zonheuvel is prima te bereiken met het openbaar vervoer.  
 
*Treinstation Driebergen-Zeist; 
Tussen Station Driebergen-Zeist en Zonheuvel rijden shuttlebusjes van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 en 10.00 uur in de ochtend en tussen 16.00 en 19.00 uur in de middag.  



 

 
 

De shuttlebusjes rijden op Groen Gas (biogas) U reserveert een plaats in de shuttlebus online via  
www.ikreisgroen.nl   
De shuttleservice heeft een speciaal tarief van € 7,50 enkele reis en wordt verzorgd door Taxi Besseling. 
 
*Treinstation Maarn 
Van maandag t/m zaterdag heeft u de mogelijkheid om lijn 82 te nemen. U kunt dan uitstappen bij de 
halte: Maarten Maartenshuis. 
 
*Trein/bus station Amersfoort 
Van maandag t/m zaterdag heeft u de mogelijkheid om lijn 82 vanaf CS Amersfoort te nemen.  
U kunt dan uitstappen bij de halte: Maarten Maartenshuis. 
 
U kunt uw reis eenvoudig plannen van ‘deur tot deur’ via OV9292 
 
Organiseert u een bijeenkomst in het weekend dan bespreken we graag met u de mogelijkheden aangaande 
het Openbaar Vervoer. 


