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Routebeschrijving: 
auto: 
Snelweg Utrecht - Arnhem, A12 afslag 20, Driebergen-Zeist. 
Richting Zeist, steeds rechtdoor rijden over de Driebergseweg, die na de Dorpstraat overgaat in 
de Utrechtseweg. Door het dorp heen blijven rijden en dan na een tijdje rechtdoor rechtsaf slaan 
bij stoplichten de Schaerwijdelaan in, (hier is ook een bord met pijl richting Gamma) deze uitrijden 
tot het einde en dan naar links meedraaien met de bocht mee de Panweg op.  
Doorrijden tot het bord C1000, deze volgen, dat is linksaf de Johan van Oldenbarneveldlaan in. 
De auto parkeren voor C1000. Dan rechts van de seniorenflat Het Binnenhof is de van 
Hogendorplaan 6. 
 
Snelweg Utrecht - Amersfoort A28, afslag 3, den Dolder, Zeist 
Richting Zeist over Boulevard, dan gelijk rechtsaf (richting Zeist-west) over Dijnselburgerlaan tot 
stoplichten bij de Panweg, hier linksaf Panweg op en dan bij bord C1000 rechtsaf de Johan v. 
Oldenbarneveldlaan in. De auto parkeren voor C1000. Dan rechts van de seniorenflat Het 
Binnenhof is de van Hogendorplaan 6. 
  
Of binnendoor via de Amersfoortseweg  waar de richting Bosch en Duin aangegeven wordt ga je 
de tegenovergestelde kant op de Panweg op richting Zeist en dan bij bord C1000 rechtsaf de 
Johan v. Oldenbarneveldlaan in. De auto parkeren voor C1000. Dan rechts van de seniorenflat 
Het Binnenhof is de v. Hogendorplaan 6. 
Voor meer mogelijkheden zie ook een routeplanner. 
 
openbaar vervoer  
(Zie ook  http://www.9292ov.nl/ ) 

station Utrecht  
Streekbussen. 

• bus 52, halte Panweg uitstappen  
Met de busrichting meelopen en bij de 1ste straat rechtsaf de Panweg in en doorlopen tot bord 
C1000 rechtsaf en verder zie hieronder.  

• bus 53, halte Nepveulaan uitstappen 
Met de richting van de bus meelopen over de Panweg tot het bord C1000, dan met dit bord mee 
rechtsaf de Johan van Oldenbarneveldlaan in. Tegenover C1000  rechtsaf naast de seniorenflat 
het Binnenhof de van Hogendorplaan in en dan het eerste huizenblok rechts nr.6. 
 
station Driebergen-Zeist  

• (regio)taxi  

• bus 50 richting Utrecht   
bij halte  Dreef- Krommerijnlaan de hoek om en overstappen op bus 52 (richting Amersfoort) of 53 
(richting Zeist busstation of Woudenberg) en dan  voor 52 halte Panweg voor bus 53  halte 
Nepveulaan  uitstappen en dan zie boven. 
 
Bus 59 vanaf station Hilversum, halte Nepveulaan uitstappen. Verder zie boven. 
 
Bus 52 vanaf station Amersfoort halte Panweg uitstappen en dan terug lopen naar de Panweg,  
rechtsaf de Panweg  en verder zie boven. 

Met vriendelijke groet van 
           Rana Schaap 
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