
 

Routebeschrijving Antropia, Driebergen 
Landgoed de Reehorst,  
Hoofdstraat 8 3972  LA Driebergen  
0343-531818  

 
Parkeren in de parkeergarage Q-Park Station P+R 
Driebergen zeist 
Q-Park P+R Driebergen Zeist 
Stationsweg 15B  
3972 KA Driebergen-Rijssenburg 
 
Rijd tot de slagboom. Je kenteken wordt gescand. Bij Antropia 
ontvang je een uitrijkaart.   
 
Auto 
Je kunt navigeren naar Stationsweg 15B. Bezoekers met een 
verouderd navigatiesysteem adviseren wij Oude Stationsweg 13 in 
te voeren.  
 
  



 

Vanuit Utrecht 
Volg de A12 richting Arnhem en neem afslag 20 Driebergen/Zeist. Onderaan de afrit linksaf richting Zeist. Volg de weg 
rechtdoor, totdat de weg naar beneden helt. Sorteer daar links voor en ga nog vóór de spoorbrug linksaf. Je vindt de P+R 
garage even verder aan je linkerhand. 
 
Na het parkeren loop je de garage uit naar rechts het voetpad op en volg je de bordjes Antropia. (Je ziet rechts Landgoed De 
Reehorst liggen). 
 
Vanuit Arnhem  
Volg de A12 richting Utrecht en neem afslag 20 Driebergen/Zeist. Onderaan de afrit rechtsaf richting Zeist. Volg de weg 
rechtdoor, totdat de weg naar beneden helt. Sorteer daar links voor en ga nog vóór de spoorbrug linksaf. Je vindt de P+R 
garage even verder aan je linkerhand. 
 
Na het parkeren loop je de garage uit naar rechts het voetpad op en volg je de bordjes Antropia. (Je ziet rechts Landgoed De 
Reehorst liggen). 
 
Vanuit Zeist  
Je rijdt de Driebergseweg af en slaat na het station, direct na de onderdoorgang rechtsaf. Vervolg deze weg. Je vindt de P+ R 
garage aan je linkerhand. 
 
Na het parkeren loop je de garage uit naar rechts het voetpad op en volg je de bordjes Antropia. (Je ziet rechts Landgoed De 
Reehorst liggen). 
 
Parkeren  
Naast station Driebergen-Zeist bevindt zich de parkeergarage P+R Driebergen-Zeist. Na het parkeren loop je de garage uit 
naar rechts het voetpad op en volg je de bordjes Antropia. (Je ziet rechts Landgoed De Reehorst liggen). 

 
Openbaar Vervoer  
Antropia bevindt zich op korte loopafstand van station Driebergen-Zeist (treinverbinding Utrecht-Arnhem). 
Steek de weg over richting de P&R parkeergarage van het station en loop voor de garage naar links het voetpad op. Volg de 
bordjes Antropia. (Je ziet rechts Landgoed de Reehorst liggen.) Loop om het gebouw heen voor de ingang.  


