
Routebeschrijving 

 

Bezoekadres: 

Willem Barthoenstraat 13 

2215 XZ Voorhout 
Telefoon: 06 – 42745508 

 
Vanuit de richting Amsterdam  

 

Volg de A4/A44 richting Leiden-Den Haag. Neem  vanaf de A44 de afslag 

Sassenheim-Voorhout. Als je van de snelweg afkomt, ga je voorbij Van 
der Valk Motel Sassenheim op de rotonde linksaf. Bij de stoplichten weer 

links. Daarna rechtdoor tot de eerste rotonde (Esso), waar je rechtsaf 
gaat. De volgende rotonde (bij de sportschool) ga je rechtsaf. De 

volgende rotonde ga je recht door. De rotonde daarna sla je linksaf. Je 
bent dan op de Schoutenlaan. Dan ga je de eerste rechts een bruggetje 

over en rij je de wijk in, dit is al de Willem Barthoenstraat. Je rijdt recht 
door en gaat aan het eind met de bocht mee naar links. Het is de tweede 

straat rechts. Dit is een doodlopende straat en je kunt voordat je de straat 

in gaat je auto parkeren in de vakken aan je rechterhand. Het is het derde 
huis vanaf de hoek.  

 
Vanuit de richting Den Haag/Leiden 

 
Volg de N44/A44 richting Amsterdam. Neem vanaf de A44 de afslag 

Warmond-Voorhout. Als je van de snelweg afkomt, ga je bij de rotonde 
(Esso) linksaf. De volgende rotonde (bij de sportschool) ga je rechtsaf. De 

volgende rotonde ga je recht door. De rotonde daarna sla je linksaf. Je 
bent dan op de Schoutenlaan. Dan ga je de eerste rechts een bruggetje 

over en rij je de wijk in, dit is al de Willem Barthoenstraat. Je rijdt recht 
door en gaat aan het eind met de bocht mee naar links. Het is de tweede 

straat rechts. Dit is een doodlopende straat en je kunt voordat je de straat 
in gaat je auto parkeren in de vakken aan je rechterhand. Het is het derde 

huis vanaf de hoek.  

 

Openbaar vervoer 

Het handigst is met de trein naar station Voorhout. Vandaar is het 7 
minuten lopen naar de Willem Barthoenstraat. Zie voor een gedetailleerde 
planning de website www.9292ov.nl. Laat het even weten als je met de 

trein komt, bij slecht weer haal ik je dan af. 

 


