
                                                                      
 

                                                                                                                    
                                                                                         

   

 

 

 

 
Vanuit Eindhoven A2/A27 
- Knooppunt Everdingen > A27 richting Hilversum. 
- A27 Afslag Bilthoven/Maartensdijk (afrit 32)> richting 

Bilthoven (N234) 
- Bij alle verkeerslichten rechtdoor. 
- De Ernst Sillem Hoeve ligt aan uw rechterzijde op de 

N234. 
 

Vanuit Zwolle/ Utrecht A28 
- A28 Afslag Den Dolder/ Zeist (afrit 3)> richting Den 

Dolder/ Baarn (N238). 
- Aan het eind van de N238 rechtsaf richting 

Baarn (N234). 
- De Ernst Sillem Hoeve bevindt zich aan uw 

rechterhand op de N234. 
 

Vanuit Amsterdam/Apeldoorn A1 
- A1 Afslag Soest/Baarn noord (afrit 10)> richting 

Soest (N221) 
- Bij tweede rotonde rechtdoor richting Soest 

(N221). 
- Na Paleis Soestdijk rechtsaf richting    

Bilthoven (N234). 
- Na 4,3 km. vindt u de Ernst Sillem Hoeve 

aan uw linkerzijde op de N234. 
 

Parkeergelegenheid 
-       Er is een gratis parkeerterrein aanwezig. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voor het instellen van het navigatiesysteem is 
het adres: 
Regio Utrecht, gemeente Zeist 
Plaats: Den Dolder 
Adres: Soestdijkerweg 10b (of 10) 
 
 
 
 
 
 
Per openbaar vervoer 
- Treinverbinding vanaf Amersfoort/ Utrecht en 

Hilversum. 
- Het dichtstbijzijnde station is Den Dolder. 
- Gratis shuttle (voor conferentiegasten) vanaf 

station Den Dolder. Van maandag tot en met 
vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur. Graag 
bellen bij aankomst, telnr.: 035 666 85 41. 

- NS Zonetaxi vanaf station Den Dolder. De 
taxistandplaats is bij het P+R-terrein aan de kant 
van de fietsenstalling. Eenmalige (gratis) 
registratie voor de Zonetaxi met uw OV-
Chipkaart via www.ns.nl/zonetaxi. Boeken van 
een rit kan tot 30 minuten voor vertrek, van en 
naar station Den Dolder. Betaling gaat achteraf 
via automatische incasso ± € 9,00 per rit. 

- Buslijn 59 vanaf Den Dolder en Hilversum stopt 
voor de Ernst Sillem Hoeve. Rijdt niet op zondag. 

- OV-fiets. Op station Den Dolder staan OV-
fietsen. Binnen het kwartier bent u bij ons op 
locatie. 
Route OV-fiets ± 3 km: vanaf de fietsenstalling 
naar rechts, weg volgen en Den Dolder 
uitfietsen> voor de kruising op de N238 links het 
fietspad op richting Baarn> rechtdoor fietsen tot 
aan stoplichten N234> bij stoplichten naar 
rechts richting Baarn> na ongeveer 1 kilometer 
vindt u de Ernst Sillem Hoeve aan de 
rechterkant. 


