Routebeschrijving LIS Consult
Correspondentieadres:
Hogesteeg 9
3972 JS Driebergen
Tel: +31 (0)343 51 47 61
Mob : +31 (0)6 238 68 017
E-mail: devriend@lisconsult.nl

Bezoekadres:
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen

Het kantoor van LIS Consult is gevestigd op Landgoed de Kraaybeekerhof, op de eerste verdieping van het
eerste, witte gebouw aan uw linkerhand.

Met het openbaar vervoer
Met de trein: Vanaf Amsterdam en
Arnhem kunt u zonder overstappen
naar station Driebergen-Zeist. Vanaf
andere plaatsen moet u overstappen
in Utrecht. De intercity naar
Driebergen-Zeist vertrekt in Utrecht
(normaal) van spoor om *.08 en *.38
uur, de sprinter vertrekt van spoor
14b om *.14 en *.44 uur. Op het
station Driebergen-Zeist kunt u de
bus nemen. U kunt ook lopen of op
het station een (OV-)fiets huren
(stalling is open tot 20.00 uur).
Vanaf Driebergen-Zeist met de bus: U kunt vanaf het station bus 50 of 56 nemen richting Driebergen, Doorn
en Arnhem. De bushalte is op het stationsplein, aan de zuidkant van het station. Stap uit bij halte Rijsenburg,
en loop een stukje terug tot de Diederichslaan (bij Het Wapen van Rijsenburg rechtsaf).
OV-informatielijn: 0900-9292; www.9292ov.nl

Op de fiets of lopend
Vanaf station Driebergen - Zeist is het ongeveer 20 minuten lopen naar Kraaybeekerhof, of 5 minuten op de
(vouw)fiets. Het is mogelijk om bij de stationsstalling een OV-fiets te huren. U neemt de uitgang Driebergen
en volgt de Hoofdstraat richting Driebergen. U gaat onder de snelweg door (viaduct A12) en neemt dan de
tweede zijstraat links, de Diederichslaan. Na zo'n 500 m. ziet u links de ingang naar Kraaybeekerhof, inrit nr.
25.

Per auto
Vanaf de snelweg Arnhem-Utrecht (A12) neemt u de afslag Driebergen/Zeist, richting Driebergen (vanaf
Arnhem linksaf, vanaf Utrecht rechtsaf). Volg de Hoofdstraat tot de tweede zijstraat links. Dit is de
Diederichslaan. Na zo'n 500 m. ziet u links de ingang naar Kraaybeekerhof, inrit nr. 25. Even verderop links
kunt u parkeren. Indien de parkeerplaats vol is, kunt u aan de weg op de Diederichslaan parkeren.

