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Routebeschrijving naar Jongkind Training & Coaching  
Jongkind Training & Coaching (incl. Focus Advisering Training Coaching) is alleen op afspraak te 
bezoeken.  
 
Het bezoekadres is:   

Landjonker 3  
3834 CL Leusden 

 

 
Vanuit de richting Amsterdam en Apeldoorn 

 Op de A1 naar de A28 richting Utrecht 

 Zie verder Utrecht, Zwolle 

Vanuit de richting Breda en Gorinchem 

 Op de de A27 naar de A28 richting Amersfoort 

 Zie verder Utrecht, Zwolle 

Vanuit de richting 's-Hertogenbosch en Eindhoven 

 Via de A2 naar de A27 richting Utrecht 

 Op de A27 naar de A28 richting Amersfoort 

 Zie verder Utrecht, Zwolle 

Vanuit de richting Utrecht, Zwolle 

 Op de A28 neem afslag 7-Leusden richting Leusden 

 Ga verder op de Randweg (borden Leusden).  

 Ga rechtdoor over één rotonde (1,9 km) 

 Weg vervolgen naar de Middenweg (950 m) 

 Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Middenweg (450 m) 

 De Middenweg draait naar rechts en wordt de Beekridder (500 m) 

 Weg vervolgen naar de Landjonker (74 m) 

 U vindt Jongkind Training & Coaching aan uw linkerhand 

 Gratis parkeren in de parkeervakken 

Vanuit de richting Amersfoort (Heiligenbergerweg) 

 Op de Heiligenbergerweg weg vervolgen naar de Noorderinslag 

 Ga rechtdoor over één rotonde (1,5 km) 

 Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Middenweg (450 m) 

 De Middenweg draait naar rechts en wordt de Beekridder (500 m) 

 Weg vervolgen naar de Landjonker (74 m) 

 U vindt Jongkind Training & Coaching aan uw linkerhand  

 Gratis parkeren in de parkeervakken 

 

Met openbaar vervoer naar Jongkind Training & Coaching  
Vanaf station Amersfoort zo’n 30 minuten reistijd. Zie www.9292.nl voor een actueel reisadvies op maat. 
 

Met de Regiotaxi naar Jongkind Training & Coaching 

De Regiotaxi is een prima vervoersmiddel voor ongeveer € 5,00 per persoon per rit. Indien u een 
regiotaxi wilt bestellen kunt tot 1 uur van tevoren bellen met de regiotaxi (tel. 0900-1122445). Houdt u 
rekening met een wachttijd van ongeveer 30 minuten. 
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Kaart van en naar Jongkind Training & Coaching  
 

 
 
 
Komt u er niet uit?  
Belt u ons dan gerust op 030-721 00 01. 
 
 
 
 

 


