
 

 

 

Route naar Landgoed Zonheuvel - Doorn 

 

 

Zo bereikt u Landgoed Zonheuvel 
Zonheuvel ligt aan de doorgaande weg tussen 
Maarn en Doorn.  

 
 
 
 
 
 

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 houd links aan om door te rijden in de richting van de afslag Maarsbergen (afrit 22). 
Neem afslag 22 richting Maarsbergen naar N226 richting Woudenberg/Leersum/Maarn/Doorn  
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Woudenbergseweg/N226  
Sla linksaf naar de Tuindorpweg en sla weer linksaf naar de N227. 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. 

 
Per trein vanuit Schiphol naar station Driebergen-Zeist 
Vanaf Schiphol gaat er een directe verbinding naar Driebergen-Zeist. Deze verbinding gaat om het half 
uur. De reisduur is ongeveer 50 minuten. 
 

Openbaar vervoer 
Zonheuvel is prima te bereiken met het openbaar vervoer. Voor actuele reisinformatie kunt u de reis plannen 
op www.ov9292.nl.  Vanaf Station Driebergen Zeist kunt u ook een taxi nemen naar Doorn. Welke u kunt 
reserveren bij Taxi Driebergen, 0343-841730 of Taxi Maarn: 06-16481004. 

http://www.ov9292.nl/

