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Routebeschrijving openbaar en eigen vervoer naar:
ACHMEA ZEIST 
Handelsweg 2
3707 NH ZEIST
Telefoon: 030 - 693 70 00 

De Achmea-locatie aan de Handelsweg bestaat uit 
meerdere gebouwen. Centraal staat het Congrescentrum . 
Hier bevindt zich ook de receptie waar u zich kunt melden. 

De Achmea-locatie in Zeist beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen. 
Om verzekerd te zijn van een parkeerplaats kunt u gebruik maken van de alternatieve parkeervoorziening aan het Kohnstammplein in Zeist. Een 
pendelbus van Achmea brengt u op maandag t/m donderdag in drie minuten van dit parkeerterrein naar de Achmea Campus. Op vrijdag rijdt de 
pendelbus alleen bij grote evenementen. (zie evenementenoverzicht op achmeanet, locatiepagina Zeist) 
De routebeschrijving naar het Kohnstammplein vindt u op pagina 3 en 4. 

Klik hier voor de locatie en routeplanner van de alternatieve parkeervoorziening aan het Kohnstammplein via Google Maps. 
Klik hier voor de Achmea-locatie en routeplanner via Google Maps.

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Handelsweg 2 Zeist 

Vanuit Utrecht 
BUS: Neem op het CS in Utrecht bus 52 richting Amersfoort via Zeist, halte Handelscentrum, Zeist. Vanaf deze halte is het vijf minuten lopen naar 
de Achmea-locatie 
TREIN: Neem de stoptrein richting Rhenen. Stap uit op station Driebergen-Zeist. Vanaf hier kunt u een taxi nemen of bus 56 richting Amersfoort.

Vanuit Amersfoort 
Neem op het station in Amersfoort bus 56, richting Doorn/Wijk bij Duurstede of neem bus 52, richting Utrecht. Voor beide bussen geldt: Uitstappen 
bij de halte Handelscentrum, Zeist (eerste halte na het oversteken van de snelweg). Daarna naar de overkant van de weg, even teruglopen, en 
rechtsaf (vlak voor de snelweg-oversteek) het industrieterrein op. Vanaf dit punt is het vijf minuten lopen naar de Achmea-locatie.

Achmea | Facilitair Bedrijf Zeist (030) 693 88 88

https://maps.google.nl/maps?q=Kohnstammplein,+Zeist&hl=nl&ll=52.102736,5.237689&spn=0.008317,0.026071&oq=Kohnstammplein&t=h&doflg=ptk&hnear=Kohnstammplein,+Zeist,+Utrecht&z=16
https://maps.google.nl/maps?q=handelsweg+2+zeist&hl=nl&ll=52.104937,5.261035&spn=0.008264,0.026071&sll=52.110722,5.461578&sspn=0.264402,0.834274&t=m&hnear=Handelsweg+2,+3707+NH+Zeist,+Utrecht&z=16


Routebeschrijving eigen vervoer naar Handelsweg 2 Zeist

Vanaf Amsterdam
• Volg de A2 richting Utrecht.
• Volg bij knooppunt Oude Rijn de A12 richting Arnhem.
• Volg daarna de A27 richting Hilversum, vervolgens de A28 richting Amersfoort.
• Neem op de A28 afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’.
• Ga bij de verkeerslichten rechtdoor en neem direct de eerste afslag rechts het bedrijventerrein op. De Achmea-locatie vindt u aan de

rechterkant.

Vanaf Amersfoort
• Volg de A28 naar Utrecht.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’.
• Neem op de rotonde de 1e afslag.
• Bij de verkeerslichten rechtsaf en direct weer rechtsaf het bedrijventerrein op. De Achmea-locatie vindt u aan de rechterkant.

Vanaf Rotterdam/Den Haag
• Volg de A12 tot knooppunt Lunetten.
• Volg de A27 richting Hilversum.
• Volg de A28 richting Amersfoort.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’.
• Bij de verkeerslichten rechtdoor en neem direct de eerste afslag rechts het bedrijventerrein op. De Achmea-locatie vindt u aan de

rechterkant.

Vanaf ‘s-Hertogenbosch
• Volg de A2 richting Amsterdam.
• Volg bij knooppunt Everdingen de A27 richting Hilversum/Almere.
• Volg bij knooppunt Rijnsweerd de A28 richting Amersfoort.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’.
• Bij de verkeerslichten rechtdoor en neem direct de eerste afslag rechts het bedrijventerrein op. De Achmea-locatie vindt u aan de

rechterkant.

Achmea | Facilitair Bedrijf Zeist | (030) 693 88 882



Routebeschrijving eigen vervoer naar alternatieve parkeervoorziening aan het Kohnstammplein in Zeist (3706 CA ZEIST )

Vanuit Amsterdam
• Volg de A2 richting Utrecht.
• Volg de A27 richting Hilversum.
• Volg de A28 richting Amersfoort.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’. (N238)
• Aan het einde van de afslag, bij de verkeerslichten, rechtdoor.
• Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf, de Dijnselburgerweg op.
• Bij de rotonde rechtdoor.
• Eerste afslag rechtsaf.
• Na de snackbar rechtsaf.
• Ga links de oprit op naar het parkeerdek.

Vanuit Amersfoort
• Volg de A28 richting Utrecht.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’. (N238)
• Neem op de rotonde de 1e afslag
• Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf, de Dijnselburgerweg op.
• Bij de rotonde rechtdoor.
• Eerste afslag rechtsaf.
• Na de snackbar rechtsaf.
• Ga links de oprit op naar het parkeerdek.

Vanuit Rotterdam/Den Haag
• Volg de A12 richting Utrecht.
• Volg bij knooppunt Lunetten de A27 richting Hilversum.
• Volg de A28 richting Amersfoort.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’. (N238)
• Aan het einde van de afslag, bij de verkeerslichten, rechtdoor.
• Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf, de Dijnselburgerweg op.
• Bij de rotonde rechtdoor.
• Eerste afslag rechtsaf.
• Na de snackbar rechtsaf.
• Ga links de oprit op naar het parkeerdek.

Achmea | Facilitair Bedrijf Zeist | (030) 693 88 883



Routebeschrijving eigen vervoer naar alternatieve parkeervoorziening aan het Kohnstammplein in Zeist (vervolg)

Vanuit ‘s Hertogenbosch
• Volg de A2 richting Utrecht/Amsterdam.
• Volg bij knooppunt Everdingen de A27 richting Hilversum/Almere.
• Volg bij knooppunt Rijnsweerd de A28 richting Amersfoort.
• Neem afslag 3 ‘Zeist-Oost/Den Dolder’. (N238)
• Aan het einde van de afslag, bij de verkeerslichten, rechtdoor.
• Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf, de Dijnselburgerweg op.
• Bij de rotonde rechtdoor.
• Eerste afslag rechtsaf.
• Na de snackbar rechtsaf.
• Ga links de oprit op naar het parkeerdek.

Vanuit Arnhem
• Volg de A12 richting Utrecht.
• Neem afslag 20, Driebergen richting Zeist/N225.
• Aan het einde van de afslag, bij de verkeerslichten, rechtsaf. (Hoofdstraat overgaand in Driebergseweg)
• Vervolg bij het tweede verkeerslicht de weg via de Dorpstraat. Houd daarna Utrecht aan.
• Bij het derde verkeerslicht na het Shell pompstation (rechterzijde van de weg) rechtsaf, De Dreef op.
• Bij de rotonde rechtdoor.
• Na 800 meter (na het 2e links gelegen hoge flatgebouw) linksaf.
• Na de snackbar rechtsaf.
• Ga links de oprit op naar het parkeerdek.
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