
	  

	  

	  
Routebeschrijving	  naar	  Hier	  Zijn,	  Akkerweg	  102,	  Driebergen	  
	  
	  
Vanuit	  Leersum	  en	  Doorn	  
Vanuit	  Leersum	  neem	  je	  de	  N225	  (=Rijksstraatweg)	  richting	  Doorn	  en	  Driebergen.	  
Vanuit	  Doorn	  eveneens	  de	  N225	  richting	  Driebergen,	  maar	  hier	  heet	  deze	  straat	  
inmiddels	  de	  Dorpsstraat.	  De	  Dorpsstraat	  gaat	  over	  in	  de	  Driebergsestraat	  en	  
hoofdstraat.	  Bij	  de	  eerste	  rotonde	  neem	  je	  de	  derde	  afslag,	  de	  Akkerweg	  op.	  Na	  circa	  800	  
meter	  is	  nummer	  102	  aan	  je	  rechterzijde.	  Er	  staat	  ook	  een	  bord	  in	  de	  tuin	  van	  Hier	  Zijn.	  
	  
Vanuit	  Wijk	  bij	  Duurstede	  en	  Cothen	  
Vanuit	  Wijk	  bij	  Duurstede	  neem	  je	  de	  N229	  richting	  Cothen.	  Bij	  Cothen	  gaat	  u	  rechtsaf	  
de	  N225	  in	  via	  Langbroek	  naar	  Doorn	  (=	  Cotherweg).	  In	  Doorn	  sla	  je	  linksaf	  de	  N225	  op	  
richting	  Driebergen	  (=Dorpsstraat).	  De	  Dorpsstraat	  gaat	  over	  in	  de	  Driebergsestraat	  en	  
hoofdstraat.	  Bij	  de	  eerste	  rotonde	  neem	  je	  de	  derde	  afslag,	  de	  Akkerweg	  op.	  Na	  circa	  800	  
meter	  is	  nummer	  102	  aan	  je	  rechterzijde.	  Er	  staat	  ook	  een	  bord	  in	  de	  tuin	  van	  Hier	  Zijn.	  
	  
Vanuit	  Maarn	  
Vanuit	  Maarn	  kun	  je	  via	  de	  A12	  de	  afslag	  Driebergen	  Zeist	  nemen.	  Bij	  de	  afrit	  sla	  je	  
linksaf	  richting	  Driebergen	  (=hoofdstraat).	  Aan	  het	  einde	  van	  het	  dorp	  bij	  de	  rotonde	  
neem	  je	  de	  eerste	  afslag	  de	  Akkerweg	  op.	  Na	  circa	  800	  meter	  is	  nummer	  102	  aan	  je	  
rechterzijde.	  Er	  staat	  ook	  een	  bord	  in	  de	  tuin	  van	  Hier	  Zijn.	  
Je	  kunt	  ook	  via	  de	  N227	  (=Amersfoortseweg).	  In	  Doorn	  ga	  je	  naar	  rechts	  de	  N225	  op	  
(=dorpsstraat).	  De	  Dorpsstraat	  gaat	  over	  in	  de	  Driebergsestraat	  en	  hoofdstraat.	  Bij	  de	  
eerste	  rotonde	  neem	  je	  de	  derde	  afslag,	  de	  Akkerweg	  op.	  
	  
Vanuit	  Zeist	  
Vanuit	  Zeist	  neem	  je	  de	  Driebergseweg	  richting	  de	  A12	  en	  Driebergen.	  Deze	  weg	  loopt	  
over	  in	  de	  Hoofdstraat.	  Aan	  het	  einde	  van	  het	  dorp	  bij	  de	  rotonde	  neem	  je	  de	  eerste	  
afslag	  de	  Akkerweg	  op.	  Na	  circa	  800	  meter	  is	  nummer	  102	  aan	  je	  rechterzijde.	  Er	  staat	  
ook	  een	  bord	  in	  de	  tuin	  van	  Hier	  Zijn.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


