
 

 
 
 
 
Bezoekadres: 
GrytteBloemenheuvel 
Hoofdstraat 25 
3971 KA Driebergen-Rijsenburg 
 
 
Routebeschrijving GrytteBloemenheuvel 
 
Wat leuk dat je binnenkort naar onze locatie afreist. 
Om te zorgen dat het in 1 keer goed gaat hebben we 
een route beschrijving gemaakt.  
 
Openbaar vervoer 
 
De dichtstbijzijnde halte is bus & treinstation 
Driebergen-Zeist.  
 
Vanuit Utrecht met de trein:  
Je stapt uit op het perron en loopt gelijk het station af 
 
Vanuit Nijmegen met de trein: 
Je komt aan bij de Zeist kant. Je steekt het spoor over 
en loopt daar het station af.  
 
Met de bus: 
Je komt aan bij de Zeist kant. Je loopt richting de 
treinen, steekt het spoor over en loopt aan de andere 
kant het station af.  
 

 
Maliebaan45 B.V., Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht, [T] 030-2394049,  http://www.maliebaan45.nl,  info@maliebaan45.nl 

IBAN NL05RABO0111160995, KVK 06067449, BTW nr 0054.80.462.B02 



 

Zodra je het station af bent, steek 
je over en loop je langs Antropia, 
over het fietspad. Je volgt de weg volledig tot dat je 
bij stoplichten aankomt. Hier steek je de weg over 
naar de overkant van de weg,  
 
vervolgens ga je naar rechts en loop je het landgoed 
op. Je houdt rechts aan, wij zitten in het 
hoofdgebouw op het landgoed.  
 
 
Met de auto vanuit Utrecht 
 
Neem de afslag Driebergen- Zeist op de A12, ga links 
onder de snelweg door.  
 
Bij de 2e stoplichten na de afrit ga je rechtsaf, en dan 
gelijk weer rechts. Dit is een auto te gast pad, je rijdt 
deze rechtdoor,  vervolgens rijd je het landgoed 
Bloemenheuvel op. Houdt rechts aan, wij zitten in het 
hoofdgebouw op het landgoed, je kan parkeren bij 
het hoofdgebouw of op de parkeerplekken daar net 
voor.  
 
 
Met de auto vanuit Arnhem 
 
Neem de afslag Driebergen- Zeist op de A12, ga 
rechts af bij de afrit.  
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Bij de 1e stoplichten na de afrit ga je rechtsaf, en dan 
gelijk weer rechts. Dit is een auto te gast pad, je rijdt 
deze rechtdoor,  vervolgens rijd je het landgoed 
Bloemenheuvel op. Houdt rechts aan, wij zitten in het 
hoofdgebouw op het landgoed, je kan parkeren bij 
het hoofdgebouw of op de parkeerplekken daar net 
voor. 

 
Maliebaan45 B.V., Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht, [T] 030-2394049,  http://www.maliebaan45.nl,  info@maliebaan45.nl 

IBAN NL05RABO0111160995, KVK 06067449, BTW nr 0054.80.462.B02 


