
 
 
 
Zo bereikt u Conferentiecentrum Zonheuvel 

 
Zonheuvel ligt aan de doorgaande weg tussen Maarn en 
Doorn. De directe nabijheid van een aansluiting op de A12 
en de Hoek Station Vervoer taxi 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 Amersfoortse weg. 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). Bij de stoplichten linksaf, spoorweg over. Na de 
spoorweg linksaf en doorrijden tot de stoplichten (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 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 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. Vanaf NS-station Driebergen-Zeist 
kunt u tegen een gereduceerd tarief een taxi van Hoek Station Vervoer nemen naar het 
conferentiecentrum. Bij aankomst op het station kunt u bellen met 0343 53 44 44.  
 
 
 
 


