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Routebeschrijving 

Lagerwey Productiefaciliteit  
De Landweer 13 

3771 LN BARNEVELD 

 

 
 
i 
 
 
 
 

 
  

 A1 
Apeldoorn 
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Amersfoort 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

A30 
Ede / Veenendaal 
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A30 
Ede / Veenendaal 

A1 
Amersfoort 

A1 
Apeldoorn 
 

Vanuit richting Ede / Veenendaal A30 
U volgt de A30 richting Barneveld. Neem afrit 5 Barneveld-Noord. 

Sla vervolgens rechtsaf naar de Thorbeckelaan, neem op de rotonde de 3e afslag 
naar de Nijkerkerweg. Neem op de rotonde de 3e afslag naar De Landweer. 

Bij de T-splitsing slaat u linksaf. Na 100 meter is de hoofdingang aan de 
rechterzijde. 

 

 
Vanuit richting Amersfoort A1 

U volgt de A1 richting Apeldoorn. Neem afrit 15 naar de A30 richting Barneveld. 
Neem afrit 5 Barneveld-Noord. Sla vervolgens linksaf naar de Thorbeckelaan, 

neem op de rotonde de 3e afslag naar de Nijkerkerweg. Neem op de rotonde de 
3e afslag naar De Landweer. 

Bij de T-splitsing slaat u linksaf. Na 100 meter is de hoofdingang aan de 
rechterzijde. 

 
 

Vanuit richting Apeldoorn A1 
U volgt de A1 richting Amersfoort. Neem afrit 16 Voorthuizen. 

Sla vervolgens rechtsaf naar de Baron van Nagellstraat. Ga onder de snelweg 
door en bij het tweede kruispunt rechtsaf de Harselaarseweg op. 

Volg deze weg tot aan de rotonde en neem op deze rotonde de 2e afslag 
(rechtdoor) naar De Landweer. Bij de T-splitsing slaat u linksaf. Na 100m is de 

hoofdingang aan de rechterzijde.  
 

Parkeren 
U kunt parkeren op de parkeerplaats bij de hoofdingang. 4 parkeerplaatsen 

beschikken over een oplaadpaal.   

 
 

Openbaar vervoer 
Wij zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.   

Station Barneveld-Centrum. 3 minuten lopen naar bushalte “Station Barneveld-
Centrum” op de Burgemeester Kuntzelaan. Bus 205. 

Stap uit bij halte “Nijkerkerweg”. 4 minuten lopen in zuidelijke richting naar 
rotonde. Sla bij de rotonde rechtsaf naar De Landweer. Bij de T-splitsing gaat u 

linksaf. Na 100 meter is de hoofdingang aan de rechterzijde. 
 


