Routebeschrijving naar groepshuis
“De Bison” te Zeist
Scoutinggroep De Bison in Zeist is van uit alle richtingen
goed te bereiken dankzij haar centrale ligging tussen resp.
de A28, de A12; en in de nabijheid van het ns station
Driebergen Zeist

Vanaf de A28.
-

-

Vanaf de rijksweg A28 neemt u de afrit Zeist Oost /
Den Dolder.
Bovenaan de afrit gaat u richting Zeist.
U passeert aan uw linkerhand een Shell station.
Ga bij de eerste stoplichten linksaf (Krakelingeweg)
richting Austerlitz.
Aan het einde van deze weg gaat u op de “T-splitsing”
rechtsaf (Woudenbergseweg) richting Zeist.
Bij de eerste stoplichten gaat u linksaf (Jagersingel,)
richting Kerkebosch.
De eerste echte weg (niet de ventweg) gaat u rechtsaf
(Oranje Nassauplein).
U rijdt (met het water aan uw linkerhand) langs het
water en gaat rechtdoor de Boskant op.
Voordat u het bos inrijd kunt u rechtsaf het
Padvinderslaantje op.
Voorbij de struiken gaat u direct rechts, langs het witte
gebouw, voor u ligt het gebouw “De Bison”.
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats in het
bos.
Dit vind u als u vanaf de Boskant het bos in rijd en
direct rechtsaf gaat.

Scoutinggroep
“De Bison” Zeist

Vanaf de A12.
-

-

Vanaf de rijksweg A12 neemt u de afrit DriebergenZeist.
U gaat richting Zeist.
Bij de eerste stoplichten na het spoor gaat u rechtsaf
(Breullaan.)
Aan het einde gaat u linksaf (Arnhemse bovenweg)
tot aan de rotonde.
Op de rotonde gaat u rechtsaf, dit is de Oranje
Nassaulaan.
Direct na de tweede middenberm (u rijd tussen twee
vijvers door) gaat u linksaf (Oranje Nassauplein.)
U rijdt (met het water aan uw linkerhand) langs het
water en gaat rechtdoor de Boskant op.
Voordat u het bos inrijd kunt u rechtsaf het
Padvinderslaantje op.
Voorbij de struiken gaat u direct rechts, langs het witte
gebouw, voor u ligt het gebouw “De Bison”.
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats in het
bos.
Dit vind u als u vanaf de Boskant het bos in rijd en
direct rechtsaf gaat.
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Openbaar vervoer vanaf station Driebergen-Zeist
-

-

U loopt vanaf het spoor naar de bushalte richting
Zeist.
U stapt in Connexxion bus lijn 53 richting Utrecht.
Bij de 5e halte, dit is op de Oranje Nassaulaan, stapt u
uit.
U loopt aan de rechterkant (met de huizen aan uw
rechterhand) richting het Oranje Nassauplein.
U gaat de eerste weg rechtsaf (Oranje Nassauplein.)
U loopt (met het water aan uw linkerhand) langs het
water en gaat rechtdoor de Boskant op.
Voordat u het bos inloopt kunt u rechtsaf het
Padvinderslaantje op.
Voorbij de struiken gaat u direct rechts, langs het witte
gebouw, voor u ligt het gebouw “De Bison”.
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