Routebeschrijving
Het kantoor van Volo pensioen is gevestigd aan de Noordweg Noord 150, 3704 JG in Zeist.
Dit is dezelfde locatie als PGGM. Komt u met de auto en gebruikt u een navigatiesysteem?
Voer dan huisnummer 148 in. Nummer 150 is in de meeste navigatiesystemen niet
bekend.
Kaart

Met de auto
Vanuit de richting Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Vanuit de richting Amsterdam (A2) neemt u bij knooppunt Oudenrijn de A12, richting
Arnhem.
Volg op knooppunt Lunetten de A27 (A28) naar Hilversum en Amersfoort. Blijf rechts rijden
op de A27.
Vanuit de richting Rotterdam en Den Haag vanaf de A12 volgt u de borden Hilversum en
Amersfoort (A27/A28). Blijf rechts rijden op de A27.
Neem de afslag A28 Amersfoort. Neem afslag 2 Zeist, De Bilt, De Uithof. U verlaat de A28.
Rij vervolgens de N412 op richting Zeist/De Bilt.
Na 1,3 km komt u op een groot kruispunt. U slaat hier rechtsaf de Utrechtseweg/N237 op,
richting Zeist.

Bij het derde verkeerslicht komt u op een kruising met de Dreef/Kromme-Rijnlaan (tweede
verkeerslicht binnen bebouwde kom Zeist). U slaat hier rechtsaf de Kromme-Rijnlaan in.
Ga rechtdoor bij de stoplichten. Neem na 500 meter de eerste weg rechts de Noordweg
Noord in.
U blijft deze weg volgen. Na de woonwijk vindt u PGGM na 250 meter aan uw rechterhand.
Als u de parkeergarage nadert sorteert u links voor. De parkeerplaatsen voor bezoekers
bevinden zich op niveau -2.
Vanuit de richting Arnhem
Komend vanaf de A12 neemt u afslag 20 Driebergen/Zeist.
Onderaan de afslag slaat u rechtsaf de Hoofdstraat in richting Zeist.
U rijdt de bebouwde kom van Zeist in. Blijf de weg rechtdoor volgen. De weg gaat over in
Driebergseweg, 2e Dorpsstraat, 1e Dorpsstraat en de Utrechtseweg.
Sla na 5,2 km linksaf de Kromme-Rijnlaan in.
Ga rechtdoor bij de stoplicht en. Neem na 500 meter de eerste weg rechts de Noordweg
Noord in.
U blijft deze weg volgen. Na de woonwijk vindt u PGGM na 250 meter aan uw rechterhand.
Als u de parkeergarage nadert sorteert u links voor.
De parkeerplaatsen voor bezoekers bevinden zich op niveau -2.
Vanuit de richting Amersfoort
Komend vanaf de A28 richting Utrecht neemt u afslag 3 Den Dolder/Zeist
Bovenaan de afslag slaat u linksaf naar de Zandbergenlaan/N238, richting Den Dolder.
Bij het kruispunt gaat u linksaf naar de Amersfoortseweg/N237, richting Utrecht (Bosch en
Duin/Zeist-West).
Na 4 km slaat u bij de T-splitsing linksaf richting Zeist. U bevindt zich op de Utrechtseweg.
Bij het tweede verkeerslicht komt u op de kruising met de Dreef/Kromme-Rijnlaan. U slaat
rechtsaf de Kromme-Rijnlaan in.
Ga rechtdoor bij de stoplichten. Neem na 500 meter de eerste weg rechts de Noordweg
Noord in.
U blijft deze weg volgen. Na de woonwijk vindt u PGGM na 250 meter aan uw rechterhand.
Als u de parkeergarage nadert sorteert u links voor.
De parkeerplaatsen voor bezoekers bevinden zich op niveau -2.
Met het openbaar vervoer
Vanaf Driebergen/Zeist
Vanaf station Driebergen/Zeist gaan de bussen 50 en 71 richting Zeist.
Stap uit bij halte ‘Jordanlaan/Kroostweg-Noord’.
Steek bij de verkeerslichten de weg over.
Ga linksaf en dan direct rechtsaf de Kroostweg-Noord in.
Loop na 250 meter rechtsaf het PGGM-terrein op.
Loop om het pand heen, daar vindt u de entree van PGGM

Vanaf Utrecht Centraal
Vanaf Utrecht Centraal Station gaat bus 50 richting Zeist.
Stap uit bij halte ‘Jordanlaan/Kroostweg-Noord’.
Loop iets terug en sla linksaf de Kroostweg-Noord in.
Loop na 250 meter rechtsaf het PGGM-terrein op.
Loop om het pand heen, daar vindt u de entree van PGGM.
Ga voor meer informatie over actuele verbindingen en stremmingen naar 9292.nl .
Elektrische auto's
Voor het opladen van elektrische auto’s hebben wij meerdere oplaadpunten. De
oplaadpunten voor de hoofdentree (groene covers) en de eerste twee in de garage (blauwe
covers) zijn zgn. snelladers en bedoeld voor bezoekers (die kort parkeren) en specifieke
auto typen (volledig elektrisch, dus niet hybride).

