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Routebeschrijving 

Ligging 
Het Kerkelijk Centrum (De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist) ligt in winkelcentrumcentrum De Clomp in Zeist-

West. 

© Google Maps 

Per openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht/De Bilt  

Bus 74 richting Zeist Busstation. Bushalte De Clomp. Steek de weg over en volg ‘De Clomp’ naar het 

winkelcentrum. Loop naast supermarkt Deen het winkelcentrum in. Vervolgens bevindt zich links de ingang 

van het Kerkelijk Centrum.  

Vanaf Station Driebergen-Zeist  

Bus 50 richting Utrecht CS; bij bushalte Het Rond / 1e Dorpsstraat overstappen op bus 74 richting Vianen via 

Utrecht CS. Uitstappen bij bushalte De Clomp. Ga rechtsaf  over en volg ‘De Clomp’ naar het 

winkelcentrum. Loop naast supermarkt Deen het winkelcentrum in. Vervolgens bevindt zich links de ingang 

van het Kerkelijk Centrum. 

Per auto of fiets  

Vanaf De Bilt/Utrecht  

Rijd via De Bilt naar Zeist (Utrechtseweg). Ga bij het eerste grote kruispunt in Zeist rechts richting Zeist-

West (Kromme Rijnlaan). De weg buigt sterk naar links (Weteringlaan). Neem vervolgens de derde weg links 
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richting De Clomp. Recht voor u ziet u winkelcentrum De Clomp. Loop het winkelcentrum in. Aan de 

linkerkant bevindt zich het Kerkelijk Centrum.  

Vanaf Bunnik  

Rijd Zeist binnen en neem de rotonde driekwart richting Andere richtingen (Waterigeweg). Neem de eerste 

weg links richting Zeist-West (Weteringlaan). Neem de vierde weg rechts richting De Clomp. Recht voor u 

ziet u winkelcentrum De Clomp. Loop het winkelcentrum in. Aan de linkerkant bevindt zich het Kerkelijk 

Centrum.  

Vanaf Driebergen  

Rijd Zeist binnen en ga rechtdoor een smalle straat in (Dorpsstraat). De weg wordt weer breder. Blijf deze 

volgen (Utrechtseweg). Ga bij het eerste verkeerslicht na het Shell-station links (Griftlaan). Ga aan het einde 

rechts (Weteringlaan) en vervolgens de eerste weg rechts richting De Clomp. Recht voor u ziet u 

winkelcentrum De Clomp. Loop het winkelcentrum in. Aan de linkerkant bevindt zich het Kerkelijk Centrum.  

Vanaf Soesterberg/Den Dolder  

Neem de Amersfoortseweg (N 237) richting Zeist-West. Rijd deze helemaal uit. Aan het einde linksaf 

richting Zeist-West (Utrechtseweg). Ga bij het eerste grote kruispunt in Zeist rechts richting Zeist-West 

(Kromme Rijnlaan). De weg buigt sterk naar links (Weteringlaan). Neem vervolgens de derde weg links 

richting De Clomp. Recht voor u ziet u winkelcentrum De Clomp. Loop het winkelcentrum in. Aan de 

linkerkant bevindt zich het Kerkelijk Centrum.  

Vanaf Amsterdam (A 2), Den Haag/Rotterdam (A 12), ’s Hertogenbosch (A 2), Breda (A 27)  

Neem de A 12 richting Arnhem. Afslag Bunnik/Wijk bij Duurstede. Onder aan afslag bij verkeerslichten links. 

Na het viaduct bij het tweede verkeerslicht rechts Bunnik inrijden. Na het spoor eerste weg rechts (Kon. 

Julianalaan/Sportlaan/Koelaan). Zie verder ‘vanaf Bunnik’.  

Vanaf Arnhem (A 12)  

Neem de afslag Driebergen/Zeist. Ga onder aan de afslag bij de verkeerslichten rechts richting Zeist. Zie 

verder ‘vanaf Driebergen’.  

Vanaf Almere/Hilversum (A 27)  

Neem bij knooppunt Rijnsweerd de A 28 richting Amersfoort. Neem de afslag De Uithof/Zeist. Ga aan het 

einde van de afslag bij de verkeerslichten rechts richting De Bilt/Zeist. Neem rechts de N 237 richting Zeist. 

Zie verder ‘vanaf De Bilt/Utrecht’.  

Vanaf Zwolle (A 28)/Apeldoorn (A 1)/Amersfoort (A 28)  

Volg vanaf knooppunt Hoevelaken de A 28 richting Utrecht. Neem de afslag Den Dolder/Zeist. Ga aan het 

einde van de afslag bij de verkeerslichten rechts richting Zeist (Zandbergenlaan). Ga aan het einde rechts 

(Boulevard). Ga bij de verkeerslichten rechts richting Zeist-West (Dijnselburgerlaan). Volg deze weg een 

aantal kilometers (Dreef/Kromme Rijnlaan). De weg buigt dan sterk naar links (Weteringlaan). Neem 

vervolgens de derde weg links richting De Clomp. Recht voor u ziet u winkelcentrum De Clomp. Loop het 

winkelcentrum in. Aan de linkerkant bevindt zich het Kerkelijk Centrum. 


