Openbaar vervoer naar Praktijk Heijer, Krakelingweg 33 te Zeist (030-6992920)
Diverse buslijnen vanuit verschillende richtingen stoppen in de buurt van de praktijk.
Raadpleeg zonodig de informatielijn tel. 0900-9292 of www.9292.nl
Aangekomen bij de praktijk kunt u zonder te bellen plaats nemen in de wachtkamer.
Buslijn 74: Vanuit Vianen, Nieuwegein, Utrecht (o.a. Centraal station) en De Bilt gaat
er 2x per uur een bus.
U stapt uit op de halte ‘Professor Lorentzlaan’. U loopt ongeveer 100 meter in
dezelfde richting van de bus en steekt de straat over recht tegenover een bospad
met een slagboom ‘beschermd natuurgebied’. U gaat hier het bospad in en u loopt
alsmaar rechtdoor het bos totdat u weer bij een verharde weg komt. Dit is de
Krakelingweg. Hier gaat u rechtsaf en aan de overkant ziet u het praktijkadres op nr
33. Deze wandeling duurt ongeveer 15 minuten.
Buslijn 74: Vanuit Doorn, Maarn en Maarsbergen gaat er 2x per uur een bus.
U stapt uit op de halte ‘Professor Lorentzlaan’. U loopt ongeveer 100 meter terug en
gaat het eerste bospad in aan uw linkerhand (slagboom ‘beschermd natuurgebied’).
U loopt alsmaar rechtdoor het bos totdat u weer bij een verharde weg komt. Dit is de
Krakelingweg. Hier gaat u rechtsaf en aan de overkant ziet u het praktijkadres op
nr.33. Deze wandeling duurt ongeveer 15 minuten.
Alternatieve looproute vanaf halte ‘Prof. Lorentzlaan’. Als u niet door het bos wilt
lopen kunt u vanaf de halte naar de Professor Lorentzlaan lopen en daar rechtsaf
zodat u langs het Zeister Ziekenhuis loopt. U loopt alsmaar rechtdoor totdat u
uiteindelijk bij de Krakelingweg komt. U gaat hier rechtsaf en na ongeveer 5 minuten
lopen ziet u aan de linkerkant het praktijkadres op nr.33. Deze route duurt ongeveer
20 minuten.
Buslijn 55 en 155 : Vanuit NS station Driebergen-Zeist gaat er 2 x per uur een bus.
U stapt uit op de halte ‘Algemene begraafplaats’. U loopt in dezelfde richting als de
bus en u gaat de eerste weg naar links. Dit is de Krakelingweg. Na ongeveer 10
minuten ziet u rechts het praktijkadres op nr.33. In totaal is het ongeveer 15 minuten
lopen.
Buslijn 55: Vanuit Doorn gaat er 1x per uur een bus. U stapt uit op de halte
‘Algemene begraafplaats’. Looproute zie onder buslijn 155.
Buslijn 155: Vanuit Austerlitz gaat er 1x per uur een bus. U stapt uit op de halte
‘Algemene begraafplaats’. Als u iets verder in de rijrichting van de bus loopt ziet u
recht tegenover de ingang van de begraafplaats een bosbad. Hier gaat u in u neemt
het eerste bospad rechts. U neemt het tweede bospad naar links u loopt nu parallel
aan de Krakelingweg die zich aan uw rechter hand bevind. Na ongeveer 10 minuten
is er een kruising in het bos met op de linkerhoek een blauw paaltje met een
hoefijzer. Hier gaat u rechtsaf en u komt op de Krakelingweg. U gaat naar rechts en
ziet aan uw linkerkant het praktijkadres op nr.33. In totaal is het ongeveer 15 minuten
lopen.
Alternatieve looproute vanaf halte ‘Algemene begraafplaats’. Als u niet door het bos
wilt lopen dan kunt u vanaf de halte de weg oversteken en naar links gaan, dus tegen
de rijrichting van de bus. U neemt de eerste weg links. Dit is de Krakelingweg.
Na ongeveer 10 minuten ziet u het praktijkadres op nr. 33. In totaal is het ongeveer
15 minuten lopen.

