Routebeschrijving Praktijk Natuurgeneeskunde ‘Het licht in jezelf’
Paulus Potterlaan 54, 3931 TG Woudenberg
Met de auto vanuit:
A12 Den Haag/Rotterdam richting Utrecht en vervolgens
richting Arnhem
A12 Utrecht richting Arnhem

Neem ‘afslag 22 Maarsbergen/
Woudenberg’ richting Amersfoort.
Onder aan de afslag gaat u links de
Woudenbergsestraat N226 in. De 1e
rotonde die u tegenkomt in W’berg
gaat u rechtsaf (1e afslag).

A12 Arnhem richting Utrecht

A1 Amsterdam/Hilversum richting Amersfoort en bij knooppunt
Hoevelaken de A28 richting Utrecht
A28 Zwolle richting Utrecht

Neem ‘afslag 6 Leusden Zuid’ riching
Leersum. Onder aan de afslag gaat u
links de Arnhemseweg N226 in. Volg
de borden Woudenberg. Zodra u
Woudenberg ingereden bent gaat u bij
de 3e rotonde linksaf (3e afslag) de
randweg N224 in richting
Scherpenzeel.

Rij rechtdoor langs het Esso
tankstation aan uw rechterhand en
vervolgens de brandweer en de
citroën garage aan uw linkerhand. Bij
de 1e stoplichten links de Europaweg
in, de 1e rotonde naar links (3e afslag)
de Rembrandtlaan in. De 2e straat aan
uw linkerhand is de Paulus Potterlaan.
Wanneer u de straat in rijdt, rijdt u
rechtdoor tegen nr. 54 aan.

Met het openbaar vervoer (HTTP://WWW .9292OV.NL) naar:
Station Maarn. Neem bus 82 en stap na ±10 minuten uit bij ‘De Poort’ in W’berg. Dan is het nog ±14 minuten lopen.
U staat nu op de Geeresteinselaan en loopt naar het kruispunt in het centrum van het dorp. Ga links de Dorpstraat in
die over gaat in Stationsweg West. U neemt de 4e straat - de Vermeerlaan - rechts, de 5e straat - de Rembrandtlaan rechts en dan is de 2e straat links de Paulus Potterlaan 54.
Station Amersfoort Centraal. Neem bus 80 of bus 83 en stap na ±30 minuten uit bij ‘de Europaweg’ in W’berg.
Vervolgens neemt u de eerste weg links (de Rembrandtlaan) en daarna de 2e straat links, de Paulus Potterlaan 54.
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