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AUTO: 

Vanaf Utrecht: 

A28, richting Amersfoort, Afslag 4 A28 Soest/Soesterberg. 

Aan het eind van de afrit linksaf, over het viaduct. Bij de T-splitsing 

(Roobol) rechts en meteen linksaf richting "SOESTDUINEN". Deze weg 

volgen (ca. 2 km). Over het spoor ligt het restaurant aan uw linkerzijde. 

Gratis parkeren geschiedt rechts, tegenover het restaurant. 

Vanaf het noorden: 

A28 richting Utrecht. Bij Amersfoort neemt u NIET de afslag "Soest". 

Op de A28 door blijven rijden richting "UTRECHT". Bij de afslag “SOEST 

SOESTERBERG" Afslag A28 Soest met nummer 4 gaat u boven aan het 

viaduct rechtsaf. Einde weg bij T splitsing rechts en direct weer links 

richting SOESTDUINEN. Deze weg vervolgen (ca. 2 km). Over het spoor ligt 

het restaurant links. Gratis parkeren geschiedt rechts, tegen over het 

restaurant. 

Vanaf Lelystad: 

A6 Lelystad - Almere. Afrit 5 N27/A27, richting Hilversum - Utrecht. Dit 

aanhouden op A27. Dan 4e afslag A1 op richting Amersfoort, afslag 10 

Baarn Noord - Soest, vervolg zie verder "vanaf Amsterdam" 

Vanaf Amsterdam: 

A1 richting Amersfoort, afslag 10 Baarn Noord - Soest (N221).Aan het einde 

van de afrit links. Voorbij paleis Soestdijk, stoplicht rechts (N234), volgende 

stoplicht links (Koningsweg). Rechtdoor blijven rijden. ± 3 km. Over het 

spoor rechtdoor. Bij volgende stoplicht (rechts TINQ tankstation), rechtsaf 

(Soesterbergsestraat) richting Soesterberg. Vervolgens± 2 km rechtdoor 

blijven rijden. Het restaurant ligt aan uw rechterzijde. U dient links voor te 

sorteren om gratis te kunnen parkeren. 

Vanaf Arnhem 

A12 richting Den Haag 

A27 richting Utrecht 

Zie verder vanaf Utrecht 

 



Openbaar Vervoer 

Bereikbaar via station Soest-Zuid, via lijn 71 

vanaf station gaat er een bus naar de Soester Duinen.(zie dienstregeling). 

 

dienstregeling bus vanaf NS station Soest zuid: reistijd p.l.m. 5 minuten 

maandag t/m vrijdag vanaf 07.01 tot 18.01 uur ieder half uur 

 

dienstregeling bus naar NS station Soest zuid: reistijd p.l.m. 5 minuten 

maandag t/m vrijdag vanaf 07.21 tot 18.51 ieder half uur 

zaterdag vanaf 09.52 tot 17.51 ieder uur 

 
kijk voor meer info  op: 

http://www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn?id=E071&datum=15122013&tijd=0800&dgCode=123

45  


