Routebeschrijving
Per auto
Komende vanuit de richting Amsterdam, neem snelweg A1 tot knooppunt Hoevelaken, volg de
borden Utrecht (A28) en verlaat de A28 bij afslag 6 Leusden-Zuid/Woudenberg (N226).Volg de
N226 richting Leusden gedurende ongeveer 4 km. Ongeveer 50 meter nadat u de bebouwde
kom van Leusden verlaten heeft, ziet u het kantoor van Westburg aan uw linkerhand op nr. 87.
Komende vanuit de richting Utrecht, volgt de borden Amersfoort(A28) en neem afslag 6
Leusden-Zuid/Woudenberg(N226).Volg de N226 richting Leusden gedurende ongeveer 4 km.
Ongeveer 50 meter nadat u de bebouwde kom van Leusden verlaten heeft, ziet u het kantoor
van Westburg aan uw linkerhand op nr. 87.
Komende vanuit de richting van Arnhem (A12), neem afslag 22 Maarsbergen/Woudenberg/
Leersum/Maarn (N226), ga richting Maarsbergen/Maarn/Woudenberg/Amersfoort(N226) en bij
de rotonde richting Woudenberg/Leusden (nog steeds N226). Na ongeveer 7 km, net voor de
bebouwde kom van Leusden, ziet u het kantoor van Westburg aan uw rechterhand op nr. 87.
Per openbaar vervoer
Om bij Westburg te komen, kunt u met de trein naar NS station Amersfoort-Centraal reizen.
Vervolgens neemt u bij NS station Amersfoort bus 80 richting Wageningen tot halte Kerk.
Deze bushalte bevindt zich vlak voordat de bus de bebouwde kom van Leusden verlaat.
Deze rit duurt ongeveer 18 minuten. De bus vertrekt ieder half uur (om 12 minuten
en 42 minuten over het hele uur). Voor de bus heeft u 3 strippen nodig per
enkele reis.
Bij de bushalte steekt u de weg over en vervolgt u uw weg
in de rij-richting van de bus. Nadat u de bebouwde kom van
Leusden heeft verlaten, ziet u na
ongeveer 50 meter het kantoor
AMSTERDAM
van Westburg aan uw linkerhand
A1/E231
op nummer 87. Dit is ongeveer 5
minuten lopen.
Meer route informatie (zoals
halte informatie, plattegrond)
is ook terug te vinden via
www.9292ov.nl. Echter
deze site geeft aan om 1
halte verder uit te stappen,
namelijk bij halte
Leusbroekerweg/De Mof.
Wij adviseren u om bij
halte Kerk uit te stappen.
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