
ROUTEBESCHRIJVING

1  |  Vanaf Amsterdam
Vanaf Amsterdam volg je de A2 naar Utrecht. Op knooppunt Oude Rijn de A12 
richting Arnhem, daarna de A27 richting Hilversum. Dan volg je de A28 richting 
Amersfoort. Op de A28 neem je afslag nr. 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’ N238. Aan het 
einde van de afslag ga je bij de verkeerslichten rechtdoor. Bij het 2e verkeerslicht 
rechtsaf. Ga verder op de Dijnselburgerlaan. Na 1200 meter steek je bij de 
verkeerslichten de kruising over. Ga vervolgens de 1e weg rechts. Voor de cafetaria 
linksaf en vervolgens direct rechtsaf. De parkeerplaats ligt links bovenaan de oprit. 

2  |  Vanaf Amersfoort
Vanaf Amersfoort neem je de snelweg A28 naar Utrecht. Vervolgens afslag nr. 3 
‘Zeist-Oost/Den Dolder’ N238. Aan het einde van de afslag op de rotonde 3e afslag. 
Na 200 meter weer rechtsaf en bij het 2e verkeerslicht rechtsaf. Ga verder op de 
Dijnselburgerlaan. Na 1200 meter steek je bij de verkeerslichten de kruising over. Ga 
vervolgens de 1e weg rechts. Voor de cafetaria linksaf en vervolgens direct rechtsaf. 
De parkeerplaats ligt links bovenaan de oprit.

3  |  Vanaf Rotterdam/Den Haag
Vanaf Rotterdam/Den Haag volg je de A12 tot knooppunt Lunetten. Daar volg je  
de A27 richting Hilversum. Daarna de A28 richting Amersfoort en dan neem je afslag  
nr. 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’ N238. Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten 
rechtdoor en bij het 2e verkeerslicht rechtsaf. Ga verder op de Dijnselburgerlaan. Na 
1200 meter steek je bij de verkeerslichten de kruising over. Ga vervolgens de 1e weg 
rechts. Voor de cafetaria linksaf en vervolgens direct rechtsaf. De parkeerplaats ligt 
links bovenaan de oprit.

4  |  Vanaf ‘s-Hertogenbosch
Vanaf ‘s-Hertogenbosch volg je de A2 richting Amsterdam. Bij knooppunt Everdingen 
de A27 richting Hilversum/Almere. Bij knooppunt Rijnsweerd volg je de A28 richting 
Amersfoort. Op de A28 neem je afslag nr. 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’ N238. Aan het 
einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtdoor en bij het 2e verkeerslicht 
rechtsaf. Ga verder op de Dijnselburgerlaan. Na 1200 meter steek je bij de 
verkeerslichten de kruising over. Ga vervolgens de 1e weg rechts. Voor de cafetaria 
linksaf en vervolgens direct rechtsaf. De parkeerplaats ligt links bovenaan de oprit. 

5  |  Vanaf Arnhem
Vanaf Arnhem volg je de A12 richting Den Haag. Neem afslag nr. 20 ‘Driebergen’ 
richting Zeist/N225. Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf de 
Hoofdstraat oprijden (bord naar Zeist). Deze gaat over in de Driebergseweg. Bij het  
2e verkeerslicht vervolg je de weg via de Dorpsstraat. Daarna het bord richting 
Utrecht aanhouden. Na de Shell pomp aan de rechterzijde ga je na het 3e verkeers-
licht rechtsaf; De Dreef op en bij de rotonde rechtdoor. Na ± 800 meter (na het 
2e links gelegen hoge flatgebouw) ga je linksaf. Voor de cafetaria weer linksaf en 
vervolgens direct rechtsaf. De parkeerplaats ligt links bovenaan de oprit.
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