Routebeschrijving naar WIN
Oude Molenweg 3b
3941 ZL Doorn (Boswijk)
Telefoon: 030 711 55 66
Belangrijk:
Wij verzoeken u deze routebeschrijving te
gebruiken wanneer u ons kantoor bezoekt.
Informatie voor navigatiesysteem: type als
plaats Utrechtse Heuvelrug in, veel
navigatiesystemen pakken Doorn niet in
combinatie met het adres.
Vanuit de richting Amsterdam
Snelweg A2 richting Utrecht/'s
Hertogenbosch/Maastricht.
Houd rechts aan richting Ring Utrecht (west).
Neem de afslag richting A12.
Houd links aan bij de splitsing, volg Arnhem (A12).
Neem afslag 20 Driebergen/Zeist.
Sla rechtsaf naar Hoofdstraat/N225.
Sla na het tankstation (TinQ) rechts af naar
Boswijklaan
Vanuit Hilversum
Snelweg A27 richting Utrecht.
Vervolgens bij knooppunt Lunetten houd rechts
aan bij E35/A12 richting Arnhem.
Neem afslag 20 Driebergen/Zeist.
Sla onderaan de afrit rechtsaf naar
Hoofdstraat/N225
Volg deze weg voor 3km
Sla na het tankstation rechts af naar Boswijklaan
Vanuit Zwolle/Amersfoort
Snelweg A28 richting Utrecht
Neem afslag 5 naar N227 richting
Maarn/Amersfoort-Zuid
Sla linksaf naar Leusderweg
Sla rechts af naar Dorpsstraat
Sla na 1,5 km linksaf naar Boswijklaan
Vanuit Arnhem
Snelweg A12 richting Utrecht.
Neem afslag 20 richting Driebergen/Zeist.

Sla onderaan de afrit linksaf naar
Hoofdstraat/N225.
Na 3km sla rechts af naar Boswijklaan.
Vanuit Breda / 's-Hertogenbosh
Snelweg A27 richting Gorinchem/Utrecht.
Ga over op A12 richting Arnhem.
Neem afslag 20 richting Driebergen/Zeist.
Sla onderaan de afrit linksaf naar
Hoofdstraat/N225.
Na 3km sla rechtsaf naar Boswijklaan.
Vanuit Den Haag / Rotterdam
Snelweg A12 richting
Rijswijk/Rotterdam/Amsterdam/Zoetermeer/Utrec
ht
Bij Utrecht houd Arnhem aan (A12).
Neem afslag 20 richting Driebergen/Zeist
Sla onderaan de afrit linksaf naar
Hoofdstraat/N225
Na 3km sla rechtsaf naar Boswijklaan

Vervolg route:
Sla in de bocht naar links op de Boswijklaan rechtsaf
Volg het grindpad voor 100m en rechts vind u ons pand.
Het kantoor is herkenbaar aan ons logo op de borden vooraan het grindpad. Het kantoor van WIN is aan de
rechterkant op nummer 3b gevestigd.
Naast het pand heeft u gelegenheid tot parkeren. Eveneens is er iets verder in de bocht voordat u het grindpad
op rijdt aan de rechterkant een groot parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren.
Met Openbaar Vervoer
Vanaf station Driebergen/Zeist neemt u bus 50 richting Wageningen.
U stapt uit bij halte Boswijklaan. Loop in de richting van het tankstation (TinQ) en sla links de Boswijklaan in.

Na 100 meter, in de bocht naar links, loopt u rechtdoor het grindpad op. Het kantoor is herkenbaar aan ons
logo op de borden vooraan het grindpad. Het kantoor van WIN is aan de rechterkant op nummer 3b gevestigd.

