ROUTEBESCHRIJVING
Route
U vindt ons in het midden van Nederland op Landgoed De Reehorst. Pal
naast NS-station Driebergen-Zeist en aan de A12 (afslag Driebergen-Zeist).
Komt u met de trein?
U reist naar station Driebergen-Zeist. Via zijde Driebergen neemt u de
uitgang. Steek de weg over richting de P+R parkeergarage en loop voor de
garage naar links het voetpad op. Rechts ziet u het kantoor van Triodos
Bank.
Plan hier eenvoudig uw treinreis. Let op, in verband met de komst van een
nieuw station zijn er tijdens de bouw belangrijke momenten om rekening
mee te houden. Zie hier de planning op hoofdlijnen.
Komt u met de auto?
Als bezoeker kunt u parkeren op het parkeerterrein van Triodos Bank.
Uw kenteken geeft u vooraf door aan uw gastvrouw/gastheer zodat de
slagboom automatisch voor u open gaat*. Het is vanaf het parkeerterrein
5 minuten lopen naar de entree. Het parkeerterrein beschikt over 120
elektrische oplaadpunten.
Bent u slecht ter been, dan kunt u gebruik maken van één van onze
mindervalide parkeerplaatsen voor de hoofdentree. In dit geval gebruikt u
de Triodos leveranciersingang naast de P+R parkeergarage (Stationsweg
15B) en volgt u de weg waar u bewegwijzering ziet voor de parkeerplaatsen.

Bezoekadres
Landgoed De Reehorst
Hoofdstraat 10
3972 LA
Driebergen-Rijsenburg
Let op: Hoofdstraat 10 kan
niet als navigatieadres
gebruikt worden. Volg de
routebeschrijving zoals
hiernaast beschreven.

Routebeschrijving vanuit Utrecht
Volg de A12 richting Arnhem en neem afslag 20 Driebergen/Zeist. Onderaan
de afrit linksaf richting Zeist. Volg de weg rechtdoor, na 200 meter
gaat u bij het stoplicht links. Hier gaat u door de slagbomen en u volgt
de weg helemaal door gedurende 1 minuut naar het verderop gelegen
parkeerterrein.
Vanuit Arnhem
Volg de A12 richting Utrecht en neem afslag 20 Driebergen/Zeist. Onderaan
de afrit rechtsaf richting Zeist. Volg de weg rechtdoor, bij het stoplicht gaat
u links. Hier gaat u door de slagbomen en u volgt de weg helemaal door
gedurende 1 minuut naar het verderop gelegen parkeerterrein.
Vanuit Zeist
U rijdt de Driebergseweg af en gaat bij de stoplichten ter hoogte van het
station rechtdoor. U gaat dan onder spoor door en bij de tweede stoplichten
gaat u rechts. Hier gaat u door de slagbomen en u volgt de weg helemaal
door gedurende 1 minuut naar het verderop gelegen parkeerterrein.
Komt u met de fiets?
U kunt ons met de fiets vanuit de omgeving Utrechtse Heuvelrug prima
bereiken. Houdt u echter rekening met werkzaamheden in het stationsgebied. U fietst via de leveranciersingang direct links naast de P+R
parkeergarage (Stationsweg 15B). U parkeert uw fiets recht tegenover de
ingang van het gebouw aan de stationszijde.

* Uw kenteken geeft u vrijwillig vooraf door zodat
de slagboom automatisch voor u open gaat. Hoe
wij omgaan met uw gegevens kunt u hier lezen:
https://www.triodos.nl/over-triodos-bank/
privacyverklaring-triodos-bank

