	
  

Routebeschrijving
Adres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist
Met de trein
• INretail is vanaf het station lopend te bereiken. Volg op station Driebergen/Zeist de
uitgang 'Zeist'.
• Steek de parkeerplaats over en loop naar links richting de verkeerslichten.
Steek de Hoofdweg over en ga rechtdoor de Breullaan in.
Sla na ongeveer 20 meter links het bospad in richting het Engelse landschapspark de
Breul. Loop rechts langs het landhuis en volg de weg tot aan de T-splitsing. Ga na de
brug naar rechts.
• Loop het onverharde pad op langs de vijver. Aan het eind van de vijver zijn meerdere
bedrijven gevestigd. Het tweede pand aan de linkerkant is het pand van INretail. Loop het
zandpad op naar links richting de ingang.
Met de bus
• Er is een directe busverbinding van Utrecht Centraal station naar station Driebergen/Zeist
met bus 50.
• Vanaf station Driebergen/Zeist gaan bus 53 (richting Utrecht) en bus 56 (richting
Amersfoort) naar de Arnhemse Bovenweg waar INretail is gevestigd. Neem de eerste
halte op de Arnhemse Bovenweg (Halte Prinses Magrietlaan). De ingang van INretail
bevindt zich hier recht tegenover.
• Ook is er een directe busverbinding van Amersfoort Centraal station naar de Arnhemse
Bovenweg met bus 56. Stap uit bij halte Prinses Margrietlaan en loop 20 meter terug.
Met de auto
Vanuit de richting Den Haag/Utrecht A12
• Neem vanaf de A12 de afslag Driebergen/Zeist.
• Ga aan het einde van de afslag naar links richting Zeist en sla na de spoorwegovergang
bij het eerste verkeerslicht rechtsaf (De Breullaan).
• Sla op de T-splitsing linksaf de Arnhemse Bovenweg in.
• Het pand van INretail ligt vervolgens na ongeveer 50 meter aan de linkerkant direct na
een bord bebouwde kom en een vluchtheuvel.
Vanuit de richting Arnhem A12
• Neem vanaf de A12 de afslag Driebergen/Zeist.
• Ga aan het einde van de afslag naar rechts richting Zeist en sla na de spoorwegovergang
bij het eerste verkeerslicht rechtsaf (De Breullaan).
• Sla op de T-splitsing linksaf de Arnhemse Bovenweg in.
• Het pand van INretail ligt vervolgens na ongeveer 50 meter aan de linkerkant direct na
een bord bebouwde kom en een vluchtheuvel.
Vanuit
•
•
•

de richting Zwolle/Amersfoort A28
Neem vanaf de A28 de afslag Den Dolder/Zeist en volg de richting Zeist.
Ga op de Boulevard rechtdoor tot aan de rotonde en sla linksaf de Lindenlaan in.
Hierna volgen nog twee rotondes, blijf rechtdoor gaan, ook bij de verkeerslichten.
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Kruis de Woudenbergseweg en blijf de weg volgen tot de rotonde.
Ga nog steeds rechtdoor en rijd na ca. 200 m de volgende rotonde op.
Neem deze rotonde driekwart en ga de Arnhemse Bovenweg op.
Passeer aan de rechterkant de opritten van 'Heerewegen' en 'Kantorenpark De Breul' (dit
is nr. 120 - 198).
Hierna volgt nummer 100 aan de rechterkant.
Vanuit Utrecht en de Bilt via de provincial weg N237
Volg de borden Zeist Centrum en rijdt rechtdoor.
Vervolg deze weg vanaf de bebouwde kom gedurende 3 km.
Volg vervolgens de borden “Alle richtingen” en de borden richting Driebergen.
Volg de Driebergseweg gedurende ± 3 km en ga bij het verkeerslicht linksaf de Breullaan
op.
Sla op de T-splitsing linksaf de Arnhemse Bovenweg in.
INretail ligt na ongeveer 50 meter, direct na een bord bebouwde kom en een
vluchtheuvel,
links.

Parkeren
Je kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van INretail.
Let op: de parkeergarage is alleen tegankelijk voor medewerkers van INretail.

