
Visiting address 
Arnhemse Bovenweg 140
3708 AH Zeist
The Netherlands

PO Box 55
3700 AB Zeist
The Netherlands

Tel. +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.com

By public transport 
From Driebergen-Zeist railway station
Travel by train to Zeist/Driebergen railway station and 
take the exit ‘Zeist’ (coming from Utrecht, you will have 
to take the underpass). Cross the road (Driebergseweg/
Breullaan) at the traffic light in the direction of 
Driebergseweg. Take the entrance of country estate  
‘De Breul’ via Driebergseweg no. 17 (on the right). 
Follow the path across the country estate, turn left  
at the first forest path (follow the sign ‘ Triodos Bank’). 
Keep walking to the end of the path and turn right.  
You will find our offices on your right hand side. 
Walking to our offices will take approximately  
10 minutes.

By car 
From Arnhem – Utrecht (A12)
Turn off the highway at Driebergen/Zeist (exit 20).  
Keep driving into the direction of Zeist. After the 
railway crossing, turn right at the first traffic light 
(Breullaan). Turn left at the end (Arnhemse Bovenweg). 
After 500 meters turn left at the drive (‘De Breul’  
no. 120-198). Follow the signs ‘Triodos Bank’. You may 
park your car in front of the building.

From Amersfoort - Utrecht (A28)
Turn off the highway at Den Dolder/Zeist (exit 3).  
Keep driving into the direction of Zeist. At the first 
roundabout, on ‘Boulevard’, turn left (Lindenlaan). At the 
roundabout, go straight ahead (2x). Turn right at the first 
traffic light (Woudenbergseweg, which changes to Laan 
van Beek en Royen). At the roundabout, go straight ahead. 
At the roundabound turn left (Arnhemse Bovenweg). At the 
roundabout, go straight ahead. After 500 meters, turn right 
at the drive (‘De Breul’ no. 120-198). Follow the signs 
‘Triodos Bank’. You may park your car in front of the 
building.

Public transport information is available on telephone 
number + 31 900 9292 or www.9292.nl.

As Triodos Investment Management is situated at the 
south side of Zeist, we advice you to take the A12.
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Routebeschrijving Triodos Foundation
Locatie Arnhemse Bovenweg 140

Bezoekadressen:
Arnhemse Bovenweg 140
3708 AH Zeist 

óf

Nieuweroordweg 1
3704 EC Zeist

Let bij het inplannen van de afspraak op welk adres wij 
doorgeven.

Locatie Arnhemse Bovenweg 140:
Met het openbaar Vervoer
Vanaf station Driebergen-Zeist
Ga met de trein naar station Driebergen-Zeist en neem 
de uitgang ‘Zeist’ (als u uit de richting van Utrecht komt, 
moet u onder het spoor door). Steek bij het stoplicht de 
weg (Driebergseweg/Breullaan) over in de richting van de 
Driebergseweg. Ga de oprit van het landhuis ‘De Breul’ op 
via Driebergseweg 17 (aan uw rechterhand). Volg het pad 
over het landgoed en ga links bij het eerste bospad (volg 
het bord met ‘Triodos Bank’). Loop het pad af en sla aan 
het einde rechtsaf. U vind onze kantoren aan uw rech-
terhand. Het lopen vanaf het station duurt ongeveer tien 
minuten.

Met de auto
Vanaf Arnhem – Utrecht (A12)
Ga de snelweg af bij afslag Driebergen/Zeist (afslag 20). 
Rij verder in de richting van Zeist. Sla na de spoorwegov-
ergang rechtsaf bij het eerste stoplicht dat u tegenkomt 
(Breullaan). Sla aan het eind linksaf (Arnhemse Boven-
weg). Sla na 500 m. linksaf de oprit op (‘De Breul’ nr. 120-
198). Volg de borden met ‘Triodos Bank’. U kunt voor het 
gebouw parkeren.

Vanaf Amersfoort – Utrecht (A28)
Ga de snelweg af bij afslag Den Dolder/Zeist (afslag 3). Rij 
verder in de richting van Zeist. Ga bij de eerste rotonde, 
op ‘Boulevard’, linksaf (Lindenlaan). Ga bij de rotonde 
rechtdoor (twee keer). Sla rechtsaf bij het eerste stoplicht 
(Woudenbergseweg, die overgaat in de Laan van Beek en 
Royen). Ga rechtdoor op de rotonde. Sla linksaf op de ro-
tonde (Arnhemse Bovenweg). Ga bij de rotonde rechtdoor. 
Sla na 500 m. rechtsaf de oprit op (‘De Breul’ nr. 120-198). 
Volg de borden met ‘Triodos Bank’. U kunt voor het gebouw 
parkeren.

Informatie over het openbaar vervoer is beschikbaar via 
telefoonnummer +31 900 9292 of www.9292.nl.


