	
  

ROUTEBESCHRIJVING NAAR KASTEEL STERKENBURG

Adres en algemene gegevens
KASTEEL STERKENBURG
Langbroekerdijk 10
3972 ND Driebergen-Rijsenburg
T 0343-518047
E info@kasteelsterkenburg.nl
W www.kasteelsterkenburg.nl
Met de auto vanuit Amsterdam (circa 50 km, 35 minuten)
Vanaf de Ring Amsterdam A10 afslag 110 richting Utrecht; volg de A2 richting Ring Utrecht, bij knooppunt
Oudenrijn de A12 richting Arnhem; voorbij knooppunt Lunetten afslag 19 richting Bunnik, Odijk en Wijk bij
Duurstede; volg de N229 (Werkhovenseweg, later Graaf van Lynden van Sandenburgweg) richting Wijk bij
Duurstede; na 6,5 km linksaf de Korte Zuwe inslaan, die overgaat in de Zuwe; na 1,7 km bereikt U de
Langbroekerdijk en ziet U links kasteel Sterkenburg.
Met de auto vanuit ’s-Gravenhage (circa 75 km, 50 minuten)
Volg de A12 richting Utrecht en Arnhem; voorbij knooppunt Lunetten afslag 19 richting Bunnik, Odijk en
Wijk bij Duurstede; volg de N229 (Werkhovenseweg, later Graaf van Lynden van Sandenburgweg) richting
Wijk bij Duurstede; na 6,5 km linksaf de Korte Zuwe inslaan, die overgaat in de Zuwe; na 1,7 km bereikt U de
Langbroekerdijk en ziet U links kasteel Sterkenburg.
Met de auto vanuit Arnhem (circa 55 km, 35 minuten)
Volg vanaf de N784 (Apeldoornseweg) de A12 richting Utrecht; neem afslag 20 richting Driebergen en Zeist;
volg de N225 (Hoofdstraat) richting Driebergen; na 3,5 km (U rijdt door Driebergen-Rijsenburg) rechtsaf de
Sterkenburgerlaan op; na 2,5 km bereikt U de Langbroekerdijk en ziet U voor U kasteel Sterkenburg.

	
  

Met de auto vanuit ’s-Hertogenbosch (circa 60 km, 40 minuten)
Volg vanuit ’s-Hertogenbosch de A59 richting Utrecht; volg bij knooppunt Empel de A2 richting Utrecht; bij
knooppunt Everdingen de A27 richting Ring Utrecht (Zuid) en Arnhem; volg bij knooppunt Lunetten de A12;
neem afslag 19 richting Bunnik, Odijk en Wijk bij Duurstede; volg de N229 (Werkhovenseweg, later Graaf
van Lynden van Sandenburgweg) richting Wijk bij Duurstede; na 6,5 km linksaf de Korte Zuwe inslaan, die
overgaat in de Zuwe; na 1,7 km bereikt U de Langbroekerdijk en ziet U links kasteel Sterkenburg.
Openbaar vervoer
Het dichtst bijzijnde treinstation is Driebergen-Zeist (8 minuten met de auto), maar Sterkenburg is van daaruit
minder eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. U kunt bus 50 of 51 richting Arnhem nemen en
uitstappen bij de halte Boswijk. De eerste weg rechts is de Sterkenburgerlaan, die (na een stevige wandeling)
uiteindelijk naar kasteel Sterkenburg leidt. Wij adviseren gebruik te maken van een (trein)taxi vanaf station
Driebergen-Zeist.

	
  

Parkeren
De parkeerruimte bij kasteel Sterkenburg is beperkt. Er kan worden geparkeerd op het voorplein. Indien
aangegeven kunnen auto’s worden geparkeerd in de (verharde) berm aan één zijde, de brievenbuszijde, van de
Sterkenburgerlaan, tegenover Kasteel Sterkenburg, van waaruit u in enkele minuten te voet het kasteel kunt
bereiken. Wij verzoeken u vriendelijk de auto’s niet direct bij de kruising van de Sterkenburgerlaan met de
Langbroekerdijk te parkeren, dit met het oog op de bewoners van de huizen ter plaatse.
	
  

