Routebeschrijving naar Jos Houtenbos en Berend Diekerhof
Vrijenbergweg 50
7371 AB Loenen
Tel: 055- 505 3433
Berend mob: 06 30137290
Jos
mob: 06 21281068.
Vanaf het zuiden en vanaf Utrecht
 Volg de A50 richting Apeldoorn
 Neem afslag 23, “Loenen, Eerbeek”







Ga richting Loenen
Neem na 2 km de afslag links. Dit is de Vrijenbergweg. Een bordje “Kieveen Antiek”
staat op de hoek van de Vrijenbergweg
Na 100 meter maakt de weg een bocht naar rechts
In deze bocht staat links onze boerderij (op nr. 50), met een witte voorkant
Sla, nog vóór de boerderij, scherp linksaf het verharde brede bospad in
Na 50 meter zie je rechts houthokken. Zet daar je auto neer.

We hebben twee werkplekken
1. De groene werkwagen. Een bospad leidt naar de werkwagen op wielen (30 meter
verderop). Achter de werkwagen is de wachtruimte
2. Het houtenhuis met puntdak achter de boerderij. Loop tussen de houthokken door
richting de boerderij. In het huis in de hall is de wachtruimte.
Links aan de houthokken hangt een papier waar op staat wie van ons op die dag waar werkt.
Vanaf Amersfoort
 Neem de A1 richting Apeldoorn
 Ga bij het klaverblad waar de A1 de A50 kruist richting Arnhem
 Neem afslag 23 “Loenen”
 Verder zoals vanaf Utrecht
Vanaf Zwolle en Deventer
 Neem de A50 richting Arnhem
 Neem afslag 23 “Loenen”
 Verder zoals vanaf Utrecht
Vanaf Zutphen
 Richting Dieren
 Via Brummen richting Eerbeek
 Ga bij het kanaal (Dieren-Apeldoorn) richting Apeldoorn (Dierense weg, wordt later
Apeldoornse weg)
 Langs het kanaal blijven rijden tot de derde stoplichten (bij het restaurant “ de
Bron”),daar ga je links de Hoofdweg op, richting Loenen.
 Hoofdweg volgen over de spoorwegovergang, na de spoorwegovergang de 1 e weg
rechts de Vrijenbergweg.
 Na enkele honderden meters, in een bocht die naar links gaat zie je recht voor je een
boerderij met een witte voorkant (nr. 50)
 Ga het verharde pad in, links naast de boerderij
 Na 50 meter zie je rechts houthokken. Zet daar je auto neer
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Zie verder zoals vanaf Utrecht.












Vanaf Hoenderloo
In en na Hoenderlo steeds de borden volgen richting Loenen
In Loenen richting Apeldoorn aanhouden
Net buiten de bebouwde kom, waar je (links/rechts) tussen bomen rijdt
Eerste weg rechts; dit is de Vrijenbergweg
Na 100 meter maakt de weg een bocht naar rechts
In deze bocht staat links onze boerderij (op nr. 50), met een witte voorkant
Sla, nog vóór de boerderij scherp linksaf het verharde brede bospad in
Na 50 meter zie je rechts houthokken. Zet daar je auto neer
Zie verder zoals vanaf Utrecht

Vanaf Dieren
 De spoorwegovergang bij Dieren station (bij de shellpomp) over
 Via Laag Soeren en via Eerbeek naar Loenen.
 Door Loenen tot aan T-splitsing, daar rechtsaf richting Apeldoorn
 Verder zoals vanaf Hoenderloo



Vanaf Dieren kun je ook langs het Apeldoorn-Dierenskanaal, richting Apeldoorn rijden
Je rijdt dan door tot aan de kruising met stoplichten waar het restaurant “de Bron” aan ligt
en vervolg de weg dan verder zoals vanaf Zutphen.
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