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KNVB CAMPUS ROUTE

A12 VANUIT UTRECHT

OPENBAAR VERVOER
TREIN - BUS - OV-FIETS

• Vanaf station Driebergen / Zeist gaat lijn
381 naar de KNVB.
• LET OP: 9292.nl adviseert ook lijn 43. Dit
is echter vanaf de dichtstbijzijnde halte
nog 20 minuten lopen naar de KNVB
Campus.
• Het is ook mogelijk om vanaf station
Driebergen / Zeist de OV-fiets te
pakken. Het is ongeveer 15 min. fietsen.

& ARNHEM
• Op de A12 afrit 20 Zeist/Driebergen
• Onderaan de afrit Zeist aanhouden
• In Zeist de borden Woudenberg
volgen, ongeveer 3 kilometer
• Neem op de 4e rotonde de 3e afslag
• Na 200 meter is de KNVB Campus aan
de rechterkant
• Op het terrein van de Campus kunt u
rechts parkeren op P1 en vervolgens
borden trainingscentrum volgen.

A28 VANUIT UTRECHT

A28 ZWOLLE/A’FOORT

RICHTING AMERSFOORT/ZWOLLE

•
•
•
•

A28 vanuit Utrecht richting A’foort/Zwolle
Op de A28 afrit 3 Zeist-Oost/Den Dolder
Eerste stoplicht linksaf
Aan het eind van deze weg, op de rotonde,
de 2e afslag nemen
• Neem op de volgende rotonde de 3e afslag
• Na 200 meter is de KNVB Campus aan de
rechterkant
• Op het terrein van de Campus kunt u
rechts parkeren op P1 en vervolgens borden
trainingscentrum volgen.

RICHTING UTRECHT
•
•
•
•

Op de A28 afrit 3 Zeist/Den Dolder
Bovenaan afrit op de rotonde rechtsaf
Bij de stoplichten rechtdoor
Aan het einde van deze weg, op de
rotonde, de 2e afslag nemen
• Neem op de rotonde de 3e afslag
• Na 200 meter is de KNVB Campus aan
de rechterkant
• Op het terrein van de Campus kunt u
rechts parkeren op P1 en vervolgens borden
trainingscentrum volgen.

*Let op: In verband met de vernieuwing van de Krakelingweg geven de meeste
navigatiesystemen een verkeerde route aan. Negeer daarom de navigatie indien deze niet
up-to-date is en volg de borden KNVB of volg bovenstaande routebeschrijving.
KNVB.NL /CAMPUS

