
 
Routebeschrijving 

Adres Paluka: Zusterplein 22B, 3703 CB, Zeist. Tel. 030-2300121 
 
Adres voor navigatiesysteem (parkeerplek): Brouwerij, Zeist 

Onderstaand de plattegrond van Paluka en omgeving. Hierop staan de looproutes van ± 5 minuten 
naar Paluka vanaf de parkeerplaats bij Slot Zeist en de bushaltes aangegeven.  
Het is helaas niet mogelijk op het Zusterplein zelf te parkeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Routebeschrijving naar Paluka met de auto 
 
Vanuit Amsterdam/Den Haag 
Volg bij Utrecht de A12 richting Arnhem. Neem afrit 20 'Driebergen-Zeist' en daarna de 
N225 richting Zeist. Na ± 3 km rechtdoor rijden kom je in het centrum aan. Zodra je aan 
je rechterhand de vlaggen van hotel Figi ziet, sla je linksaf Het Rond in (linker- en 
rechterrijstrook zijn hier gescheiden door groen met bomen). Aan het eind van Het Rond 
steek je de weg over en rijd je door de poort de Nassau Odijklaan in (aan je rechterhand 
zie je het Zusterplein liggen, parkeren is hier niet toegestaan). Aan het eind van de laan 
ligt Slot Zeist. Sla hier linksaf en rijd door tot het grote parkeerterrein aan je rechterhand.  

Vanuit Arnhem 
Neem op de A12 afrit 20 'Driebergen-Zeist' en daarna de N225 richting Zeist. Na ± 3 km 
rechtdoor rijden kom je in het centrum aan. Zodra je aan je rechterhand de vlaggen van 
hotel Figi ziet, sla je linksaf Het Rond in (linker- en rechterrijstrook zijn hier gescheiden 
door groen met bomen). Aan het eind van Het Rond steek je de weg over en rijd je door 
de poort de Nassau Odijklaan in (aan je rechterhand zie je het Zusterplein liggen, 
parkeren is hier niet toegestaan). Aan het eind van de laan ligt Slot Zeist. Sla hier linksaf 
en rijd door tot het grote parkeerterrein aan je rechterhand.  

Vanuit Amersfoort 
Neem op de A28 afrit 3 'Den Dolder/Zeist-Oost', richting Zeist. Bij de eerste rotonde (op 
de Boulevard) linksaf de Lindenlaan op. Deze gaat na de tweede rotonde over in de 
Jagersingel waar je de bebouwde kom verlaat. Bij de eerstvolgende verkeerslichten ga je 
rechtsaf richting 'Zeist, Arnhem' via de Laan van Beek en Royen [N224]. Aan het einde 
van deze weg sla je rechtsaf. Zodra je aan je rechterhand de vlaggen van hotel Figi ziet, 
sla je linksaf Het Rond in (linker- en rechterrijstrook zijn hier gescheiden door groen met 
bomen). Aan het eind van Het Rond steek je de weg over en rijd je door de poort de 
Nassau Odijklaan in (aan je rechterhand zie je het Zusterplein liggen, parkeren is hier niet 
toegestaan). Aan het eind van de laan ligt Slot Zeist. Sla hier linksaf en rijd door tot het 
grote parkeerterrein aan je rechterhand.  

Vanuit Utrecht (A28 respectievelijk N237) 
Neem bij De Bilt de N237 richting Zeist. Na ± 5 km, ter hoogte van het politiebureau en 
de Oude Kerk (waar de weg eenrichtingsverkeer wordt) volg je de weg in een bocht naar 
rechts, je slaat hier NIET rechtsaf de Waterige weg in, maar volgt de weg in een bocht 
naar links de Lageweg in. Op een gegeven moment kunt u rechtsaf door een poort de 
Nassau Odijklaan in (rechts ligt het Zusterplein, parkeren is hier niet toegestaan). Aan het 
eind van de laan ligt Slot Zeist. Sla hier linksaf en rij door tot het grote parkeerterrein aan 
je rechterhand.  

Routebeschrijving naar Paluka met het openbaar vervoer:  

● Vanaf NS Station Utrecht Centraal kun je naar NS Station Driebergen Zeist (zie 
hieronder) of met bus 50 richting Wageningen, 51 richting Station Driebergen/Zeist of 
74 richting Zeist. Stap uit bij halte Het Rond/Lageweg. Terugreis: Via Halte Het 
Rond/1e Dorpsstraat. 20-30 minuten. Frequentie: elke 10 minuten. 
 

● Vanaf NS Station Driebergen Zeist is het 10 minuten fietsen met de OV-fiets of neem 
bus 51 richting Utrecht CS en stap uit bij bushalte Het Rond. Terugreis via halte Het 
Rond/Lageweg. Duur: 10 minuten. Frequentie: elk kwartier. 

 


