
 
 

Routebeschrijving  

Herman van Veen Arts Center 

Landgoed De Paltz 1  

3768 MZ Soest 

 

Met de auto 

Vanaf Utrecht 

 A28 richting Amersfoort 

 Neem afslag 4 Soesterberg / Soest 

 Aan het eind van de afrit links Richelleweg (N413) 

 2
e
 stoplicht rechts 

 Volgende stoplicht links naar de Van Weerden Poelmanweg (N413) 

 De ingang van De Paltz is bereikbaar via het Heezerspoor of De Verlengde Paltzerweg. (Zie plattegrond) 

 

Vanaf Amsterdam 

 A1 richting Amersfoort 

 Neem afslag Knooppunt Eemnes sla aan het einde van de afrit linksaf richting Soest (N221). 

 Volg de Zandheuvelweg tot aan de rotonde (N221). 

 Ga op de rotonde rechtdoor naar de Amsterdamsestraatweg (N221). 

 Ga na Paleis Soestdijk rechtsaf en vervolg de N221 over de Biltseweg, Koningsweg en de Ossendamweg. 

 Sla aan het einde van de Ossendamweg (kruising) rechtsaf de Soesterbergsestraat in richting Soesterberg / 

Zeist (N413). 

 Volg de N413 over de van Weerden Poelmanweg. 

 Sla na het Hilton hotel op de van Weerden Poelmanweg rechtsaf het Heezerspoor Westzijde in. 

 Aan het einde van het Heezerspoor Westzijde slaat u linksaf de Paltzerweg in.  

 Na ongeveer 400 meter ligt de ingang van Landgoed De Paltz / het Herman van Veen Arts Center aan uw 

linkerhand. 

 

   Landgoed De Paltz is een beschermd natuurgebied. Wilt u zo vriendelijk zijn de snelheidslimiet  

   te respecteren. 

 



 

 

Bij voorstellingen kunt U uw auto parkeren bij het naastgelegen ‘Hilton Royal Parc Soestduinen'. 

Het is een wandeling van ongeveer 15 à 20 minuten. 

U loopt de parkeerplaats van het Hilton uit en gaat naar rechts. 

Als u het fietspad volgt komt u bij de ingang van De Paltz. (Aan de rechterkant). 

 

Wandelroute vanaf het Hilton Hotel 

 

 

 

 

Met het openbaar vervoer: 

 

Vanaf Amersfoort Centraal station met de bus naar De Paltz 

Bus 70 (richting Hilversum) tot bushalte Winkelcentrum Soest-Zuid, Soest 

Bus 71 (richting Soesterberg) tot bushalte Station Hilton Royal Parc Soestduinen. 

Vervolgens lopen naar het landgoed de Paltz. (Zie ‘Wandelroute vanaf het Hilton Hotel’) 

De bushalte bevindt zich aan de voorzijde van het station 

 

Vanuit Soest-Zuid naar het Landgoed de Paltz  in Soest (totale reistijd 20 minuten): 

Bus 71 (richting Soesterberg) tot bushalte bij het Hilton Royal Parc Soestduinen.  

Vervolgens lopen naar het landgoed de Paltz. (Zie ‘Wandelroute vanaf het Hilton Hotel’) 

De bushalte bevindt zich aan de voorzijde van het station 

 

Vanaf Utrecht Centraal station naar de Paltz (totale reistijd 52 minuten) 

Sprinter (richting Baarn) naar station Soest Zuid 

Bus 71 (richting Soesterberg) naar bushalte bij het Hilton Royal Parc Soestduinen. 

Vervolgens lopen naar het landgoed de Paltz. (Zie ‘Wandelroute vanaf het Hilton Hotel’) 

 
 

 
 


