ROUTEBESCHRIJVING
Rijksstraatweg 188, Leersum
Tel. 0343 – 457 950

Vanuit het zuiden, de A 2
•

Komend vanaf de A2 uit het zuiden volg je voorbij Waardenburg de A15 richting
Tiel

•

Je neemt afslag nummer 33, Tiel, Maurik

•

Bovenaan de afslag ga je naar links, het pontje richting Amerongen staat daar al
aangegeven

•

Je gaat alsmaar rechtdoor, zo’n 10 kilometer. Je passeert verschillende
stoplichten en rotondes. Het pontje staat steeds aangegeven, of alleen
Amerongen. Je rijdt door Eck en Wiel, steeds rechtdoor richting de dijk.

•

Bovenaan de dijk ga je even links en meteen rechts. Je komt dan bij de pont.

•

Aan de overkant van de pont volg je de weg tot je op een T-splitsing komt. Je
gaat daar links. Aan je rechterhand heb je dan meteen Herberg Den Rooden
Leeuw. Je gaat daar meteen weer rechts. Van daaraf staat Leersum
aangegeven.

•

Je volgt de borden richting Leersum of ‘doorgaand verkeer’.

•

In Leersum aangekomen passeer je op een gegeven moment een Shell
benzinestation aan je rechterhand. Je gaat nog even rechtdoor en dan ligt
nummer 188 aan je rechterhand, met een rode beuk in de tuin (in de winter valt
dat wat minder op dan in de zomer). Je gaat daar rechts, de Prins Bernardlaan in,
daar kun je (gratis) parkeren.

Vanuit Utrecht, de A 12
•

Je neemt afslag nummer 22, Maarsbergen, Leersum, Woudenberg.

•

Onderaan de afslag ga je rechts (Leersum staat aangegeven)

•

Je rijdt ongeveer 5 kilometer door het bos, je passeert onder andere een
pannenkoekenhuis

•

Dan kom je bij een rotonde, die neem je ¾ rond, richting Leersum, Amerongen,
Rhenen.

•

Je bent dan al in Leersum. Je rijdt rechtdoor, en passeert aan je rechterhand
onder andere een restaurant, ‘De gulle griet’.

•

Daarna zie je, ook aan je rechterhand, Autodistribution Westerhof.
Daartegenover is een straat naar links, de Prins Bernardlaan. Die ga je in. Je ziet
ons pand tegenover al liggen op de hoek, een villa met een rode beuk in de tuin
(in de winter valt dat wat minder op dan in de zomer).

•

In de Prins Bernardlaan kun je (gratis) parkeren.

Vanuit Arnhem, de A 12
•

Je neemt afslag nummer 22, Maarsbergen, Woudenberg, Leersum.

•

Onderaan de afslag ga je rechts. Leersum staat al aangegeven.

•

Je rijdt ongeveer 5 kilometer door het bos, je passeert onder andere een
pannenkoekenhuis

•

Dan kom je bij een rotonde, die neem je ¾ rond, richting Leersum, Amerongen,
Rhenen.

•

Je bent dan al in Leersum. Je rijdt rechtdoor, en passeert aan je rechterhand
onder andere een restaurant, ‘De gulle griet’.

•

Daarna zie je, ook aan je rechterhand, Autodistribution Westerhof.
Daartegenover is een straat naar links, de Prins Bernardlaan. Die ga je in. Je ziet
ons pand tegenover al liggen op de hoek, een villa met een rode beuk in de tuin.

•

In de Prins Bernardlaan kun je (gratis) parkeren.

Vanuit Amersfoort, de A 28
•

Je neemt afslag nummer 6 richting Leusden-Zuid, Woudenberg. Onderaan de
afslag ga je links richting Leusden. Je komt dan op de N 226. Die blijf je volgen.

•

Je komt door Leusden. Je volgt de borden richting Woudenberg, en als je daar
doorheen bent de borden richting Maarsbergen.

•

Je passeert op een gegeven moment, voorbij stoplichten, aan je linkerhand motel
Maarsbergen (van der Valk). Je gaat over het spoor en daarna rijd je onder de
A12 door. Van daaraf staat Leersum aangegeven.

•

Je rijdt ongeveer 5 kilometer door het bos, je passeert onder andere een
pannenkoekenhuis aan je rechterhand

•

Dan kom je bij een rotonde, die neem je ¾ rond, richting Leersum, Amerongen,
Rhenen.

•

Je bent al in Leersum. Je rijdt rechtdoor, en passeert aan je rechterhand onder
andere een restaurant, ‘De gulle griet’. Daarna zie je, ook aan je rechterhand,
Autodistribution Westerhof. Daartegenover is een straat naar links, de Prins
Bernardlaan. Die ga je in. Je ziet ons pand tegenover al liggen op de hoek, een
villa met een rode beuk in de tuin (dat valt in de winter minder op dan in de
zomer).

•

In de Prins Bernardlaan kun je (gratis) parkeren.

