
 

 

Routebeschrijving 
 

Het kantoor van Stichting Jeugddorp De Glind vindt u aan de 

Schoonderbekerweg 10 in De Glind. 

 

 
Openbaar vervoer Naar Amersfoort en Barneveld zijn treinverbindingen. 

Vanaf station Amersfoort zijn  

er busverbindingen met Achterveld, Barneveld en Scherpenzeel. Vanuit 

Barneveld en Scherpenzeel rijdt de buurtbus naar De Glind (niet op zon- en 

feestdagen). Kijk voor de dienstregeling op www.buurtbusdeglind.nl.  

 

Eigen vervoer  

Sommige navigatiesystemen sturen u vanuit Achterveld via de onverharde 

Schoonderbekerweg naar De Glind. U kunt beter onderstaande 

routebeschrijving volgen.  

 

Vanuit de richting Apeldoorn (A1) neemt u de afslag Barneveld/Ede, richting 

Ede aanhouden, daarop de afrit Scherpenzeel/Barneveld-Zuid nemen, onder 

aan de afrit rechtsaf richting Scherpenzeel en na 1½ km rechtsaf naar De 

Glind (Postweg), de eerste weg linksaf (Postweg). Deze weg volgen tot het 

dorp (ca. 2 kilometer). In De Glind neemt u direct voorbij de kerk de 1e weg 

rechts, u ziet dan dorpscentrum Glindster liggen.  

Vanuit de richting Amsterdam (A1) rijdt u naar het knooppunt Hoevelaken, u 

neemt de afslag Utrecht en vanaf de A28 afslag 7 Leusden.  

Leusden volg de Randweg, rotonde rechtdoor Middenweg. Na ca. 900 m. 

kruising linksaf Asschatterweg in. Ga na ca. 3½ km rechtsaf de Postweg op 

naar De Glind.  

 

Vanuit de richting Arnhem volgt u de A12 richting Utrecht en neemt 

vervolgens afslag Barneveld (A30). U verlaat de A30 bij afslag 

Barneveld/Scherpenzeel. Onder aan de afrit linksaf richting Scherpenzeel en 

na 1½ kilometer rechtsaf naar De Glind (Postweg); de eerste weg linksaf 

(Postweg). Deze weg volgen tot het dorp (ca. 2 kilometer). In De Glind 

neemt u direct voorbij de kerk de 1e weg rechts, u ziet dan dorpscentrum 

Glindster liggen.  

 

Vanuit de richting Utrecht neemt u vanaf de A28 afslag 7 Leusden.  

Leusden volg de Randweg, rotonde rechtdoor Middenweg. Na ca. 900 m. 

kruising linksaf Asschatterweg in. Ga na ca. 3½ km rechtsaf de Postweg op 

naar De Glind. 


