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ROUTEBESCHRIJVING NAAR COACH-INN: 

 

HET BOLWERK, WOESTIJGERWEG 172  3817 SP  AMERSFOORT 

 

 

1. Met de auto 

 

Vanuit de richting Amsterdam: 

Vanaf de Snelweg A1 richting Utrecht (A28) (dit is voorbij de afslag Amersfoort 

Noord!!). Neem vervolgens Afslag Leusden-Zuid / Woudenberg. Onder aan de afrit bij 

de stoplichten naar rechts (Arnhemseweg). Bij de stoplichten linksaf richting het 

Leusderkwartier (Arnhemseweg). Direct na de volgende stoplichten t.b.v. fietsers en 

voetgangers naar links (Bosweg). Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). Na 200 

meter aan de rechterkant is nr. 172. Auto's kunnen op het terrein zelf geparkeerd 

worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis. 

 

Vanuit de richting Utrecht: 

Vanaf de A28 afslag Leusden-Zuid / Woudenberg. Onder aan de afrit bij de 

stoplichten naar links en direct na de volgende stoplichten weer links (Arnhemseweg). 

Onder het viaduct rechtdoor. Weg vervolgen. Bij de stoplichten linksaf richting het 

Leusderkwartier (Arnhemseweg). Direct na de volgende stoplichten t.b.v. fietsers en 

voetgangers naar links (Bosweg). Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). Na 200 

meter aan de rechterkant is  nr. 172. Auto's kunnen op het terrein zelf geparkeerd 

worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis. 

 

Vanuit de richting Arnhem: 

Vanaf de A12 neem de A30 richting Barneveld/Amersfoort. Vanaf de A30 afslag naar 

de A1 richting Amersfoort/Utrecht. Vanaf de A1 richting Amersfoort/Utrecht (A28). 

Afslag Leusden-Zuid / Woudenberg. Onder aan de afrit bij de stoplichten naar rechts 

(Arnhemseweg). Bij de stoplichten linksaf richting het Leusderkwartier (Arnhemseweg). 

Direct na de volgende stoplichten t.b.v. fietsers en voetgangers naar links (Bosweg). 

Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). Na 200 meter aan de rechterkant is nr. 172. 

Auto's kunnen op het terrein zelf geparkeerd worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de 

achterzijde van het woonhuis. 

 

Bij file op het knooppunt Hoevelaken kan de volgende alternatieve route gekozen worden: Vanaf de A12 

afslag Maarsbergen. Aan het eind van de afrit bij de stoplichten linksaf. Weg vervolgen. Bij de rotonde 

rechtdoor richting Woudenberg (niet richting Amersfoort). Bij de volgende rotonde rechtdoor richting 

Leusden/Amersfoort. Bij Leusden rechtdoor richting Amersfoort. Na stadsgrens Amersfoort 

(Arnhemseweg) weg vervolgen, bij de stoplichten naar links richting het Leusderkwartier. Na de volgende 

stoplichten links (Bosweg). Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). Na 200 meter aan de rechterkant is 

nr. 172. Auto's kunnen op het terrein zelf geparkeerd worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de 

achterzijde van het woonhuis. 

 

Vanuit de richting A12 (overig): 

Vanaf de A12 afslag Maarsbergen. Aan het eind van de afrit bij de stoplichten linksaf. 

Weg vervolgen. Bij de rotonde rechtdoor richting Woudenberg (niet richting 

Amersfoort). Bij de volgende rotonde rechtdoor richting Leusden/Amersfoort. Bij 
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Leusden rechtdoor richting Amersfoort. Onder het viaduct door. Na stadsgrens 

Amersfoort (Arnhemseweg) weg vervolgen. Bij de stoplichten links richting het 

Leusderkwartier (Arnhemseweg). Direct na de volgende stoplichten t.b.v. fietsers en 

voetgangers naar links (Bosweg). Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). Na 200 

meter aan de rechterkant is nr. 172. Auto's kunnen op het terrein zelf geparkeerd 

worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis. 

 

Vanuit de richting Apeldoorn:  

Vanaf de A1 op het knooppunt Hoevelaken ga je richting Amersfoort/Utrecht (A28). 

Daarna afslag Leusden-Zuid / Woudenberg. Onder aan de afrit bij de stoplichten naar 

rechts (Arnhemseweg). Weg vervolgen. Bij de stoplichten naar links richting het 

Leusderkwartier (Arnhemseweg). Direct na de volgende stoplichten t.b.v. fietsers en 

voetgangers naar links (Bosweg). Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). Na 200 

meter aan de rechterkant is nr. 172. Auto's kunnen op het terrein zelf geparkeerd 

worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis. 

 

Vanuit de richting Zwolle: 

Vanaf de A28 afslag Leusden-Zuid / Woudenberg. Onder aan de afrit bij de 

stoplichten naar rechts (Arnhemseweg). Weg vervolgen. Bij de stoplichten naar links 

richting het Leusderkwartier (Arnhemseweg). Direct na de volgende stoplichten t.b.v. 

fietsers en voetgangers naar links (Bosweg). Derde weg naar rechts (Woestijgerweg). 

Na 200 meter aan de rechterkant is nr. 172. Auto's kunnen op het terrein zelf 

geparkeerd worden. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis. 

 

2. Met openbaar vervoer 

Trein naar Amersfoort (centraal). Om op de Woestijgerweg te komen, zijn er volgende 

mogelijkheden: (trein)taxi, bus, lopend. 

 

2a. Per bus vanaf Station Amersfoort (Lijn 8 of 1) 

Bus: lijn 8 (Deze bus gaat 1 of 2 x per uur) bustijd ca. 5 minuten, lopen ca. 10 

minuten). Uitstappen Everhard Meijsterweg. Vervolg deze weg lopend tot op de hoek 

waar de Kluswijs en Smulwereld gevestigd zijn, ga daar rechtsaf. Dit is de 

Woestijgerweg. Na 200 meter (voorbij de Lorentzstraat) is nr. 172 aan de linkerkant.  

 

Bus: lijn 1 (Deze bus gaat 1 of 2 x per uur) bustijd ca. 10 minuten, lopen ca. 5 

minuten. Uitstappen op de Bosweg (hoek Vossenstraat). Ga de Vossenstraat in. Eerste 

weg links (Hertenstraat). Eerste weg rechts. Dit is de Woestijgerweg. Na 50 meter aan 

de rechterkant is nr. 172. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het 

woonhuis. 

NB. De buslijnen in Amersfoort zijn aan verandering onderhevig. Raadpleeg bij een 

reis per bus voor de zekerheid: www.9292ov.nl. 

 

2b. Lopend (ca. 20 minuten) vanaf Station Amersfoort 

Uit het station komend, linksaf (Stationsstraat), langs restaurants en het kantoor van 

Twijnstra en Gudde. Trap af naar beneden, rechtsaf langs fietspad lopen. Bij 

stoplichten oversteken (kruising met Utrechtseweg) en langs fietspad blijven lopen. Bij 

grote kruising (kruising met spoorwegovergang) en stoplichten oversteken en rechtsaf 

(Leusderweg). Direct eerste weg/fietspad/tussen de paaltjes door links (Miereveld – 
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bord staat verderop), op driesprong rechts aanhouden (Woestijgerweg). Deze weg 

volgen, over kruispunt (met Everhard Meijsterweg) rechtdoor, na 200 meter is nr. 172 

aan de linkerkant. Het Bolwerk bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis. 
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