Routebeschrijving Landgoed Noorderheide
Landgoed Noorderheide
Elspeterbosweg 179,
8076 RB Vierhouten
Telefoon 0577 411 265
www.landgoednoorderheide.nl
info@landgoednoorderheide.nl

Met de auto
Vanuit Zwolle
Neem de A28 richting Amersfoort/Apeldoorn. Vervolgens neemt u afslag 14 (Elspeet/
Nunspeet). Neem op de rotonde de 3e afslag (Elspeterweg/N310 richting Elspeet/Vierhouten).
Sla na 2,5 km op het kruispunt linksaf richting Vierhouten (Nunspeterweg). Houd in
Vierhouten rechts aan (de Ganzenakkers). Na 200 meter opnieuw rechts aanhouden
(Elspeterbosweg, u ziet rechts het dorpshuis). Na 1,7 km vindt u de oprijlaan van Landgoed
Noorderheide aan uw linkerhand (tegenover bushalte). Te herkennen aan de twee ronde
zuiltjes bij de ingang.
Vanuit Utrecht
Neem de A28 richting Zwolle. Daarna neemt u afslag 14 richting Elspeet/Nunspeet. Op de
rotonde neemt u de eerste afslag (rechtsaf). U rijdt nu op de Elspeterweg/N310 richting
Elspeet/Vierhouten. Zie verder hierboven.
Vanuit Arnhem
Neem de A50 richting Zwolle. Na ruim 20 kilometer neemt u de A1 richting Apeldoorn/
Amersfoort. Neem afslag 18 (Kootwijk), en vervolgens de N302 richting Harderwijk. Na 6
km slaat u op de rotonde rechtsaf richting Uddel/Elspeet (de N310). U volgt deze weg tot u in
Elspeet bent. In het centrum van Elspeet slaat u na tankstation/Opel-garage Franken rechtsaf
de Vierhouterweg op. U blijft deze volgen tot u Elspeet uit bent. U rijdt door bos en over de
hei (ongeveer 3,5 km), tot u aan uw rechterhand de oprijlaan van landgoed Noorderheide ziet.
Te herkennen aan de twee ronde zuiltjes bij de ingang. (tegenover bushalte aan linkerkant).
Met het openbaar vervoer
Trein en bus
Van en naar station Nunspeet rijdt ieder half uur een trein. Voor meer informatie:
www.ns.nl Tegenover het station naast het VVV staat bus 112 richting Wittenberg voor u
klaar. Deze zet u binnen 15 minuten voor de deur af. Halte Landgoed Noorderheide.Voor
details zie www.9292ov.nl
Regiotaxi
Op station Nunspeet staat een blauw-witte zuil met de meldknop waarmee u een regiotaxi
kunt bestellen. De wachttijd is dan maximaal 20 minuten. Informatie over de regiotaxi vindt u
op www.regiotaxigelderland.nl of u belt tijdens kantooruren met 026-3552121

